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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO (AUTOR(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NILSON (RÉU)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003128-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

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

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

apresentada sob Id 14871553; II) intimar a Parte Autora para 

manifestar-se, ao teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5741 Nr: 29-62.1994.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alta Floresta

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

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

OAB:8930/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Mitiko Honda da 

Fonseca - OAB:7111/MT, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Francisco Anis Faiad - OAB:3520/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do retorno dos autos da instância superior, INTIMEM-SE as partes, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias sucessivos, pugnarem o que 

entenderem de direito.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33102 Nr: 2160-58.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronica Alves Pinheiro rep. V.A. P.

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico a existência de valores depositados na 

conta única do TJMT vinculado a este processo, sendo determinado a 

patrona da exequente que informasse os dados bancários da requerente 

para o levantamento dos valores (despacho de fl. 248).

Ocorre que a causídica não cumpriu integralmente com a ordem judicial e 

apenas se manifestou em seu próprio interesse, deixando de indicar os 

dados bancários da parte autora (petição de fls. 249/250).

 Ressalvo, ainda, que nos termos do provimento 68 do CNJ, não será 

levantado nenhum valor antes de oportunizar a parte contrária a se 

manifestar, sendo necessário, portanto, a intimação da autarquia 

previdenciária para se pronunciar quanto ao levantamento da quantia.

Entretanto, como já citado a patrona da parte exequente não cumpriu com 

a determinação contida à fl. 261, restando-se inerte (certidão de fl. 261). 

Neste sentido, se torna imperiosa a reiteração da ordem constante à fl. 

248, tendo em vista que é imprescindível para que se proceda com o 

levantamento dos valores devidos a parte exequente, razão pela qual 

postergo a apreciação do pedido quanto à expedição de alvará, para após 

o cumprimento da ordem.

Noutro giro, o exequente (Vitor Alves Pinheiro) completou a maioridade, 

consoante cópia de certidão de nascimento (fl. 117), contudo, até o 

momento não foi regularizada sua representação processual, sendo 

imprescindível para o desenrolar do feito, que seja sanada a referida 

irregularidade, uma vez que a representante do autor perdeu sua 

capacidade para representá-lo (art. 313, inciso I, do CPC/15).

Por todo o exposto, antes de proceder com a intimação da autarquia 

previdenciária, faz-se necessário sanar o vício existente nos autos. 

Assim, nos termos do art. 76 do CPC/15, SUSPENDO o feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias, para que o exequente possa regularizar sua 

representação.

INTIME-SE a patrona da parte exequente, PESSOALMENTE, para, no prazo 

da suspensão, regularizar sua representação processual, juntando ao 

processo os documentos imprescindíveis como CPF e RG do exequente e 

a procuração conferindo os devidos poderes, bem como atualize o 

endereço do exequente e informe seus dados bancários, ou, não tendo 

mais contato com a parte, que se manifeste.

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Colíder-MT (endereço 

constante no Sistema Apolo), para a intimação pessoal da advogada da 

parte exequente.

CONSIGNE-SE que a inércia acarretará no arquivamento dos autos, nos 

termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso I, ambos do CPC/15.

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

Por fim, RETIFIQUE-SE a Secretaria da Vara o Sistema Apolo, bem como a 

capa dos autos, para fazer constar o nome do exequente, excluindo o de 

sua genitora.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35576 Nr: 1273-40.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL- COMÉRCIO DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de pedido de penhora “online” de ativos financeiros via Sistema 

Bacenjud formulado por Lucimar Cristina Gimenez em desfavor das oitos 

filiais da executada CODOPEL – COMERCIAL DOBRI DE PRETRÓLEO LTDA.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.
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Analisando detidamente os autos, vejo que o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud sobre as oitos filiais da empresa não foi objeto de 

apreciação deste Juízo, conforme se vê às fls. 467/467v.

Como o STJ vem decidindo quanto à possibilidade de realização da 

penhora “online” de ativos financeiros em nome das empresas filiais por 

dívida da empresa matriz e vice-versa por entender que a filial é uma 

espécie de estabelecimento empresarial e que o patrimônio desta faz parte 

de uma única pessoa jurídica, entendo que o pedido comporta deferimento.

 Neste sentindo, o STJ tem entendido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS EM NOME DA 

FILIAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. 1. A filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, 

que faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não 

ostenta personalidade jurídica própria, e não é pessoa distinta da 

sociedade empresária. Dessa forma, o patrimônio da empresa matriz 

responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível a penhora 

dos bens de uma por outra no sistema Bacen Jud (REsp 1.355.812/RS, 

Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/5/2013). 

2. Não ocorre afronta ao art. 535 do CPC quando a matéria objeto do 

Recurso foi enfrentada pelo Tribunal a quo, explicitando os fundamentos 

pelos quais não proveu a pretensão da recorrente. Não caracteriza 

omissão ou falta de fundamentação adotar posicionamento contrário ao 

interesse da parte. 3.Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 

1490814/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 18/06/2015, DJe 05/08/2015).

Assim, tendo em vista que a empresa executada até o presente momento 

não pagou a referida dívida, o que demonstra a sua intenção em não quitar 

o débito, DEFIRO o pedido de penhora “online” via bacenjud, sobre 

eventuais ativos financeiros das empresas filiais da executada CODOPEL 

– COMERCIAL DOBRI DE PRETRÓLEO LTDA, nos seguintes CNPJ n 

24.957.987/0001-03, 24.957.987/0002-86, 24.957.987/0003-67, 

24.957.987/0004-48, 24.957.987/0006-00, 24.957.987/0007-90, 

24.957.987/0008-71 e 24.957.987/0009-52, no valor de R$ 11.366,00 

(onze mil trezentos e sessenta e seis reais).

Entretanto, frutífero a penhora em mais de uma conta de mais de uma das 

filiais, determino, desde já o desbloqueio de valores superiores ao valor da 

dívida, remanescendo bloqueado apenas o saldo capaz de solver a dívida.

 É que, como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito 

expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata medida 

em que serve à realização de um direito consubstanciado em título ao qual 

a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam 

tomadas todas aquelas providências judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título.

Em outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.

Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC/15, a 

penhora em instituição financeira é medida precedente às demais.

 Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi 

bem definida no art. 854 do CPC:

Art. 854. Para 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.

Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora “online” de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do (s) executado (os), 

limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição 

de Informações.

Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o (a) 

executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, requerendo o 

que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 4º e 5º do 

artigo 854 do CPC/15.

Em sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio 

quando este for absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do 

artigo 836 do CPC/15.

Infrutífera ou insuficiente à providência, INTIME-SE a exequente para que 

indique bens penhoráveis da parte executada, certos e determinados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do CPC.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65475 Nr: 5038-77.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Borges Santos, Roberto Borges Santos, 

Rodrigo Borges Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio Souza Freitas, Rosana Panaro 

Fernandes, Ary de Barros Santos, Emilia Borges da Rosa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

OAB:18.450/MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, Gustavo 

Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Tendo em vista a que a executada até o presente momento não pagou a 

referida dívida (fl. 277), o que demonstra a sua intenção em não quitar o 

débito, DEFIRO o pedido de penhora “online” via BACENJUD, sobre 

eventuais ativos financeiros da parte executada Emídio Souza Freitas 

(CPF n° 568.571.521-87) e Rosana Panaro Fernandes (CPF n° 

763.882.479-20), no valor de R$ 5.333,48 (cinco mil e trezentos e trinta e 

três reais e quarenta e oito centavos).

É que, como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito 

expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata medida 

em que serve à realização de um direito consubstanciado em título ao qual 

a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam 

tomadas todas aquelas providências judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título.

Em outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.

Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.

Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, inc. I, do CPC/15, a 

penhora em instituição financeira é medida precedente às demais.

 Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi 

bem definida no art. 854 do CPC:

“Art. 854. Para 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”.

Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado 

ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações.

Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o (a) 

executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, requerendo o 

que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 4º e 5º do 

artigo 854 do CPC/15.

Em sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio 

quando este for absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do 

artigo 836 do CPC.

Infrutífera ou insuficiente à providência, intime-se o exequente para que 

indique bens penhoráveis do executado certos e determinados, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 

921, inciso III, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 96255 Nr: 4673-52.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boni & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

PROCESSO EXTINTO, com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas, ante isenção legal e sem 

condenação em honorários advocatícios. Proceda-se o levantamento de 

p e n h o r a / a r r e s t o ,  s e  h o u v e r ,  c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

praxe.Intime-se.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

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

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134325 Nr: 7477-51.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladiane Pires de Carvalho, VEdCA, Ladiane Pires de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Siqueira de Amorim - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante das manifestações das Fazendas Públicas do Município de Alta 

Floresta-MT e do Estado de Mato Grosso, INTIME-SE a parte autora, para 

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

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

vistas ao Ministério Público para parecer no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, façam os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001346-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GERONIMO MOREIRA (AUTOR(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes, nos termos da decisão de ID 13144721, para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116803 Nr: 4964-47.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Tragino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlantida Piscinas - Fabiano da Silva Miguel - 

ME, Cuiabá Industria de Piscinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRAGA COSTA - 

OAB:66393, Gilberto Ribeiro Oliveira - OAB:OAB/RS 6.438

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 dias

Intimando/Citando/Notificando:Atlântida Piscinas

Finalidade:Constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, haja vista 

a renúncia de seus antigos patronos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos,

 1 – Diante do que preconiza o art. 76 do CPC, suspendo o feito ante o 

vício de representação dos requeridos.

 2 – Intime-se pessoalmente o requerido Atlântida Piscinas para, em 10 

dias, constituir novo advogado, devido à renúncia de seus antigos 

patronos (fls. 101 e 103).

3 - Intime-se pessoalmente o aludido patrono do requerido Cuiabá Indústria 

de Piscinas Ltda para, em 10 dias, regularizar a representação 

processual, ante a ausência de procuração nestes autos do causídico 

subscritor da petição de fls. 116 e 124, sob pena de desconsideração do 

aludido petitório.

 4 – Decorrido o lapso temporal acima estipulado, certifique-se.

5 – Após, caso haja manifestação dos requeridos, intime-se o polo ativo 

para manifestar-se em 15 dias.

6- Ao final, voltem-me conclusos.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115676 Nr: 3973-71.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Suel Francisco da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do autor, bem como para que o mesmo compareça na perícia 

médica agendada para o dia 31/08/2018, às 15:20h, com a médica Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, no endereço do Fórum desta 

comarca, na sala Bem Viver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140383 Nr: 3161-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Santos Cirilio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Lopes da Silva - 

OAB:16630-e, Ana Paula Carvalho Martins e Silva - OAB:11206-B/MT, 

José Renato Salicio Fabiano - OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da contestação e 

laudo precial apresentados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48561 Nr: 624-07.2007.811.0007

 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: ABJ

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

- OAB:6205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Reis Cardoso - 

OAB:81578/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETE 

APARECIDA DA SILVEIRA ARAÚJO DA SILVA, para devolução dos autos 

nº 624-07.2007.811.0007, Protocolo 48561, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161442 Nr: 6831-70.2017.811.0007

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GW, CRSW, DEdS, ANNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHNdS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabriccio Petreli Tarosso - 

OAB:31.938/PR, Gerson Tarosso - OAB:24.017/PR, Isabella Tarsitano 

Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Rebeca Jorge do Amaral 

- OAB:86274/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para intimação da requerida, no prazo de 5 dias, 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 (wwwtjmt.jus.br).

INTIMO-O ainda, para no mesmo prazo, efetuar o pagamento das custas 

para distribuição de carta precatória para estudo psicossocial, na 

comarca de Nova Monte Verde-MT,

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003127-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TOTTI ROSA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003127-32.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ADEMIR TOTTI ROSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por Ademir Totti 

Rosa em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, para condenação da ré no pagamento de R$ 12.656,25 (doze mil, 

seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) decorrente 

da indenização do seguro obrigatório, resultante do acidente de trânsito 

ocorrido em 29/05/2016, trazendo-lhe redução parcial de sua capacidade 

laborativa (fratura membro superior esquerdo). Foi recebida a inicial ao Id. 

10740403, deferindo-se a Gratuidade de Justiça, Sobreveio a contestação 

ao Id. 12802228, conjuntamente com os quesitos de Id. 12802228 - Pág. 

12. Impugnação à contestação ao Id. 13178989. Aberta a audiência de 

conciliação, com termo coligido ao Id. 13508539, com a realização de 

avaliação médica em MUTIRÃO DPVAT, sendo o respectivo laudo juntado 

ao Id. 13508539 - Pág. 4, ao qual as partes se manifestaram (Id. 14495851 

e 14527057). Vieram-me conclusos. É a síntese necessária. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Consoante relatado, o polo passivo alegou 

matérias processuais na peça contestatória que merecem apreciação. 

Vislumbro que a Requerida alega a ausência de condição indispensável à 

propositura da ação, uma vez que a Autora não juntou o laudo do IML nos 

autos. Entretanto, a jurisprudência pátria tem assentado o entendimento de 

que a comprovação do nexo de causalidade não deve ser provado 

exclusivamente pelo boletim de ocorrência ou por laudo confeccionado 

pelo Instituto Médico Legal, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – 

IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos 

nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente 

de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência 

Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. (...) (Ap 64457/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017) 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– FALTA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL - 

DEMONSTRADO - MODALIDADE DO SINISTRO - ACIDENTE ENVOLVENDO 

TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA 

DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, CPC/2015 - RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em falta de nexo causal na espécie, quando o 

autor cumpre os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que 

rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente. (...) (Ap 78133/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) Neste ponto, há que se 

considerar que trata-se de fato notório que o Instituto Médico Legal desta 

Comarca, em razão do volume de trabalho que lhe é demandado, não 

realiza perícias médicas em casos de acidentes automobilísticos. A 

inflexível exigência de apresentação de laudo de lavra do Instituto Médico 

Legal implicaria em clara afronta ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (inciso XXXV, art. 5º, CF e art. 3º, CPC), o que não pode ser 

chancelado pelo Poder Judiciário. Destarte, com lastro nos entendimentos 

acima exarados, rejeito a preliminar de ausência de laudo do IML. 

Superadas as questões processuais e considerando que o procedimento 

já avançou para a fase probatória, tanto que houve perícia com laudo que 

oferta segurança no julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, 

o polo ativo alegou que a lesão sofrida no acidente descrito na inicial foi 

em grau superior ao reconhecido pelo polo passivo e, por isso, buscou a 

complementação por meio judicial. Corroborando sua pretensão, o exame 

pericial comprovou que a demandante recebeu administrativamente valor 

inferior à lesão identificada. Restou comprovado que o valor devido à 

parte requerente consiste em R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), uma vez que apurada invalidez permanente parcial 

incompleto graduado no ombro esquerdo, bem como invalidez permanente 

parcial incompleto graduado na estrutura torácica (Id. 13508539 - Pág. 4). 

Por apego à fundamentação, assinalo que o cálculo do valor da 

indenização é feito da seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) 

x do ombro esquerdo (25%, segundo Anexo trazido pela Lei 6.194/74 e 

Súmula 474 do E. STJ) x Percentual de Debilidade (50%) = R$ 1.687,50. 

Ainda, cobertura máxima (R$ 13.500,00) x da estrutura torácica (100%, 

segundo Anexo trazido pela Lei 6.194/74 e Súmula 474 do E. STJ) x 

Percentual de Debilidade (10%) = R$ 1.350,00, correspondente ao valor 

total R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Convém destacar que os critérios utilizados para a fixação da indenização 

serão acolhidos pelo juízo, dada à aparente regularidade. Portanto, 

considerando que a indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) paga em sede 

administrativa é inferior ao que apurado judicialmente, é imperiosa a 

complementação da indenização em R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa 

e três reais e setenta e cinco centavos). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E CONDENO a 

requerida ao pagamento de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três 

reais e setenta e cinco centavos), para adequar a indenização às lesões 

decorrentes do acidente. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO com 

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

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da condenação nos termos do art. 85, do CPC. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se. P.I.C. 

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

Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003524-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

JUCILENE AFONSO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003524-91.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): JUCILENE AFONSO GOMES DA SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de 

ação de indenização do seguro DPVAT ajuizada por JUCILENE AFONSO 

GOMES DA SILVA em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, visando a complementação de R$ 11.812,50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) referente ao valor recebido 

administrativamente. Alegou que foi vítima de acidente de trânsito no dia 

16/11/2014, no Município de Alta Floresta, que a fez sofrer “Ferimentos na 

Face e Trauma no Pé Direito (Tornozelo) com escoriações múltiplas pelo 

carpo”, o que implicou em limitação na execução das tarefas habituais e 

juntou documentos. Apresentada a contestação, a requerida alegou a 

ausência de laudo do IML e pediu a extinção da ação, e, no mérito, 

requereu a improcedência da demanda (ID 12802064). Impugnação à 

contestação pela parte autora sob ID 13156708. Aberta a audiência de 

conciliação pelo denominado “Mutirão DPVAT” (ID 13508801), não houve 

autocomposição, mas foi efetivada a perícia, cujo laudo foi apresentado 

com parecer conclusivo no sentido de que a parte autora sofreu uma 

lesão de caráter anatômico e/ou funcional definitivo, parcial e incompleto, 

com intensidade de 25%, no pé direito. Intimados, a parte autora impugnou 

o laudo e pediu a caracterização da lesão para grau mais gravoso, 

alegando que são duas lesões (ID 14497873), enquanto a parte requerida 

juntou documentos a respeito da fixação dos honorários periciais 

referentes ao mutirão e demonstrou o pagamento. Vieram-me conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, constato que a 

requerida alegou a preliminar de ausência de laudo do IML, o que 

acarretaria em afronta ao §5º, do art. 5º, da Lei 6.194/74. Ressalto que a 

jurisprudência de nosso tribunal entende que o laudo do Instituto Médico 

Legal não corresponde ao único meio de prova de lesões decorrentes do 

acidente, as quais podem ser constatadas por outras provas e 

documentos, senão vejamos: 52314743 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO 

DO IML. IRRELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO. 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DESPESAS MÉDICAS 

COMPROVADAS. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO 

ACIDENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. COMPROVAÇÃO 

DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos 

termos da Súmula nº 257/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. Precedente do STJ. Nas ações de cobrança de seguro 

obrigatório. DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos 

autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de 

trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência 

Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, 

lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu 

conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez 

satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, 

desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois 

a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o 

acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na 

rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei nº 6.194/74, 

os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem 

necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo 

automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos 

e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. (TJMT; 

APL 125740/2017; Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 

12/12/2017; DJMT 15/12/2017; Pág. 66). Ante o exposto, considerando 

que prova do acidente e das lesões supostamente sofridas podem ser 

feitas por outros meio de prova, REJEITO A PRELIMINAR. Superadas as 

questões processuais e considerando que o procedimento já avançou 

para a fase probatória, tanto que houve perícia com laudo que oferta 

segurança no julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, a parte 

requerente alegou que a lesão sofrida no acidente descrito na inicial foi em 

grau superior ao reconhecido pelo polo passivo e, por isso, buscou a 

complementação por meio judicial. Contudo, o exame pericial comprovou 

que a demandante recebeu administrativamente o seguro obrigatório pela 

lesão identificada. Nessa senda, restou demonstrado que o valor devido à 

parte requerente consiste em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), uma vez que apurado lesão leve no pé 

direito, com grau de intensidade de 25% (vinte e cinco por cento). Por 

apego à fundamentação, assinalo que o cálculo do valor da indenização é 

feito da seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) x Lesão no pé 

(50%, segundo Anexo trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) 

x Percentual de Debilidade (25%) = R$ 1.687,50. Portanto, a tese 

apresentada pela requerente em sua impugnação ao laudo pericial não 

merece acolhimento (ID 14497873), tendo em vista que sobre a lesão 

apurada deve ser aplicado o redutor averiguado nas incapacidades 

parciais, nos termos da Súmula 474 do STJ, que, consoante enquadrou o 

perito, consiste em apenas 25% (vinte e cinco por cento), não havendo 

motivo majoração para o grau máximo ou de alta intensidade (75%), como 

desejado. Ademais, o perito judicial registrou apenas uma lesão, não 

sendo possível neste momento entender que duas foram as causas da 

indenização. Com efeito, “ferimento complicado em pé direito” e “trauma de 

pé direito” provavelmente resultaram apenas em dano no pé direito, como 

expresso no laudo. Diante disso, considerando que a indenização no valor 

de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) que é devida à parte requerente que JÁ FOI PAGA em sede 

administrativa, como indica a exordial, não há outra sorte ao pedido senão 

sua improcedência. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A 

PRETENSÃO AUTORAL E EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa nos 

termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade suspendo nos termos do §3º, 

do art. 98, do CPC. Honorários periciais já pagos, segundo os moldes 

acordados especialmente para o mutirão. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Alta Floresta, 20 de agosto de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003415-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

VALDECI LUIZ GUIMARAES JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003415-77.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): VALDECI LUIZ GUIMARAES JUNIOR RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de 

ação de indenização do seguro DPVAT ajuizada por VALDECI LUIZ 

GUIMARAES JUNIOR em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, visando a complementação de R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente ao valor recebido 

administrativamente. Alega que foi vítima de acidente de trânsito no dia 

20/07/2014, no Município de Nova Monte Verde, que o fez sofrer “Fratura 

Defasaria Exposta De Rádio e Ulna, Contusão Pulmonar, Trauma Crânio 

Encefálico (TCE)”, o que implicou em limitação na execução das tarefas 

habituais e juntou documentos. Apresentada a contestação (ID 12435851), 

a requerida alegou a ausência de interesse de agir, e, no mérito, requereu 

a improcedência da demanda. Impugnação à contestação pela parte 

autora sob ID 13176196. Aberta a audiência de conciliação pelo 

denominado “Mutirão DPVAT” (ID 13533217), não houve autocomposição, 

mas foi efetivada a perícia, cujo laudo (ID 13533217) foi apresentado com 

parecer conclusivo no sentido de que a parte autora sofreu duas lesões 
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de caráter anatômico e/ou funcional definitivo, parcial e incompleto, com 

intensidades de 10% e 75%, em função neurológica e em membro superior 

direito, respectivamente. Intimados, os envolvidos se limitaram à 

manifestações acerca do laudo pericial. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Segundo esposado pela seguradora, há carência 

de ação, em virtude da falta de interesse de agir, uma vez que houve 

pagamento sem sede administrativa. Todavia, o recebimento parcial do 

valor que entende ser credor não significa renúncia ao direito de 

complementação alegado. Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado: 

52290976 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO 

AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. MÉRITO. LAUDO 

OFICIAL ATESTANDO A INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 

DO APELADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A 

TABELA DA SUSEP. COBERTURA DEVIDA NO CORRESPONDENTE A 70% 

DE R$ 13.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os argumentos 

despendidos pelo Apelante para pugnar pela extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, não merece guarida, 

haja vista que se o Apelado sentiu-se prejudicado com o pagamento 

realizado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e 

entende que ainda lhe é devido a diferença do valor da indenização do 

seguro DPVAT. Assim, não há dúvida que emerge daí o seu interesse. In 

casu, impende observar que o exame pericial concluiu que o Recorrido, 

em decorrência de acidente automobilístico, apresenta invalidez 

permanente parcial completa do membro inferior esquerdo. Desse modo, o 

valor da verba indenizatória deverá ser calculado da seguinte forma: 70% 

(percentual previsto para perda completa de um dos membros superiores) 

do valor máximo indenizável pela Lei nº 6.194/74 de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), o que resulta em R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o valor pago na via 

administrativa corresponde ao percentual previsto para perda completa de 

um dos membros inferiores, conforme comprovante de fls. 78/83, o 

Apelado não faz jus a complementação, de modo que o condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade 

ficará suspensa, por ser o Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita. 

(TJMT; APL 58299/2014; Mirassold´Oeste; Relª Desª Clarice Claudino da 

Silva; Julg. 08/03/2017; DJMT 16/03/2017; Pág. 35). Diante disso, 

considerando que o pagamento realizado administrativamente foi inferior 

ao pleiteado por meio deste procedimento, rejeito a argumentação de que o 

polo ativo não possui interesse processual. Superadas as questões 

processuais e considerando que o procedimento já avançou para a fase 

probatória, tanto que houve perícia com laudo que oferta segurança no 

julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, a parte requerente 

alegou que as lesões sofridas no acidente descrito na inicial foram em 

grau superior ao reconhecido pela seguradora e, por isso, buscou a 

complementação por meio judicial. Ainda, aduz que não foram 

contempladas lesões de Traumatismo Cranio Encefálico e Contusão 

Pulmonar. Contudo, o exame pericial comprovou que a demandante 

recebeu administrativamente o seguro obrigatório pelas lesões 

identificadas. Nessa senda, restou demonstrado que o valor devido à 

parte requerente consiste em R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), uma vez que apurada lesão residual das 

funções neurológicas e dano intenso no membro superior direito. Por 

apego à fundamentação, assinalo que o cálculo do valor da indenização é 

feito da seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) x Lesão 

Craniofacial (100%, segundo Anexo trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 

474 do E. STJ) x Percentual de Debilidade (10%) = R$ 1.350,00. Somada 

com: Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) x Lesão Membro Superior Direito 

(70%, segundo Anexo trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) 

x Percentual de Debilidade (75%); R$ 7.087,50. Portanto, a tese 

apresentada pela requerente em sua impugnação ao laudo pericial não 

merece acolhimento (ID 14549051), tendo em vista que sobre as lesões 

apuradas devem ser aplicados os redutores averiguados nas 

incapacidades parciais, nos termos da Súmula 474 do STJ, que, 

consoante enquadrou o perito. Ademais, a fundamentação no sentido de 

que não foi averiguada Lesão Crânio Encefálica não corresponde à 

realidade dos autos, visto que a lesão neurológica leve é reflexo do 

trauma na região cranial, não podem ser considerada em duplicidade, sob 

pena de “bis in idem”, ou seja, enriquecimento indevido, que não pode ser 

guarnecido judicialmente devido à vedação imposta por princípio geral de 

direito (Art. 4º, LINDB e Art. 884 e ss. Código civil). Ainda, não foram 

constatados danos referentes a trauma pulmonar no laudo pericial. Muito 

embora a análise judicial não esteja estritamente adstrita ao exame pericial, 

mesmo após cognição exauriente, não há elementos suficientes para 

garantir que eventual choque físico com a região pulmonar do requerente 

tenha causado implicações permanentes, motivo pelo qual deve ser 

rechaçado o pedido de consideração de lesão desta espécie. Diante 

disso, considerando que a indenização no valor de R$ R$ 8.437,50 (oito 

mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) que é devida à 

parte requerente que JÁ FOI PAGA em sede administrativa, como indica a 

exordial, não há outra sorte ao pedido senão sua improcedência. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E EXTINTO O 

FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez 

por cento) do valor da causa nos termos do art. 85 do CPC, cuja 

exigibilidade suspendo nos termos do §3º, do art. 98, do CPC. Honorários 

periciais já pagos, segundo os moldes acordados especialmente para o 

mutirão. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Alta 

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

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERENTE)

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(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 

requerida, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto 

ao Id 13664498.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001221-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. (ADVOGADO(A))

K. S. (REQUERENTE)

G. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (REQUERIDO)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, 

para, em 15 (quinze) dias, querendo, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001483-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEISEANE BARBOSA DE ASSUNCAO (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 Autos n° 1001483-88.2016.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

que visa à concessão do benefício de Salário-Maternidade aforada por 

Geiseane Barbosa de Assunção em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. Com a exordial, vieram diversos documentos. 

Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e indeferiu-se a tutela 

provisória. Citada a parte requerida, esta ofertou contestação, Id 8689550. 

Impugnação à contestação, Id 11272475. Saneador, rejeitando a 

prescrição alegada pela parte requerida e designando audiência 

instrutória. Realizada a audiência instrutória, foi inquirida a parte autora e 
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suas testemunhas Juciene Mendes Dias de Souza e Cristina Aparecida de 

Oliveira, permanecendo os autos conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O salário maternidade é o benefício 

pago à segurada empregada, a trabalhadora avulsa, a empregada 

doméstica, a segurada especial, a contribuinte individual, facultativa e 

segurada desempregada, que se encontra afastada de sua atividade 

laboral cotidiana por motivo de parto, aborto não criminoso, adoção ou 

guarda judicial para fins de adoção. Restou demonstrado nos autos, 

através dos documentos que instruem a inicial, corroborados com a oitiva 

das testemunhas, bem como da própria autora, em audiência, a qualidade 

de segurada especial da autora – lavradora. Neste compasso, colaciono 

os seguintes julgados: PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. 

TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de 

origem reconheceu os documentos juntados como suficientes para 

configurar o necessário início de prova material. Ademais, os depoimentos 

testemunhais corroboram tais provas. 2. A questão jurídica acatada pelo 

Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte 

Superior, segundo o qual, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, 

não é necessário que a prova material se refira a todo o período de 

carência se este for demonstrado por outros meios, como, por exemplo, 

pelos depoimentos testemunhais. 3. Ademais, desconstituir o 

reconhecimento das provas testemunhais aptas a corroborar os 

documentos acostados aos autos, bem como a afirmação do Tribunal a 

quo de que a atividade urbana apenas começou a ser exercida pela 

demandante após o nascimento da criança, não coincidindo com o período 

de carência do beneficio, requer, necessariamente, o reexame de fatos e 

provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 324072 CE 2013/0099491-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 06/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

d e  P u b l i c a ç ã o :  D J e  1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 )  “ P R E V I D E N C I Á R I O . 

SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 71 DA LEI Nº 8.213/91, NA REDAÇÃO DA 

LEI Nº 10.710/2003. TRABALHADORA RURAL. SEGURADA ESPECIAL. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA 

TESTEMUNHAL. VALOR E TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. (...) 3. A autora 

juntou aos autos cópia da certidão de registro civil de seu casamento 

realizado em 11.12.1998 (fl. 14), na qual consta a profissão de lavrador do 

marido, condição extensível à esposa, configurando, pois, início razoável 

de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução pro 

misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. 4. Prova documental complementada pela prova testemunhal (fl. 

45/46). 5. O reconhecimento da qualidade de segurada especial, 

trabalhadora rural, desafia o preenchimento dos seguintes requisitos 

fundamentais: a existência de início de prova material da atividade rural 

exercida, a corroboração dessa prova indiciária por robusta prova 

testemunhal e, finalmente, para obtenção do salário maternidade ora 

questionado, a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao do 

início do benefício, como define o § 2º do art. 93 do Decreto 3.048/99. 6. 

Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do salário 

maternidade - início de prova material apta a demonstrar a condição de 

segurada especial e comprovação do nascimento do filho, é devido o 

salário maternidade (art. 55, § 3º, e Parágrafo único do art. 39, da Lei 

8.213/91). 7. Apelação improvida. (TRF/1ª Região, 2ª T. 200501990167617, 

Rel. Des. Fed. FRANCISCO DE ASSIS BETTI, DJU de 16/08/2010) A 

demandante demonstrou a qualidade de rurícola e o efetivo exercício da 

atividade campesina em regime de economia familiar no período 

estabelecido pela legislação previdenciária (carência legal), para fazer jus 

ao salário maternidade. Os requisitos básicos relativos ao referido 

benefício, devido aos trabalhadores rurais, são os seguintes: 

comprovação da qualidade de segurada especial; comprovação do 

exercício de atividade rural nos últimos 12 (doze) meses imediatamente 

anteriores ao início do benefício e; comprovação do nascimento do filho, o 

que nos autos restou demonstrado. Observa-se, ainda, que em 

consonância com o entendimento da Corte Superior, segundo o qual, 

conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, não é necessário que a 

prova material se refira a todo o período de carência se este for 

demonstrado por outros meios, como, por exemplo, pelos depoimentos 

testemunhais. Nesse sentido: "PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇAO DA 

ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. O Tribunal a quo 

decidiu que a autora, ora recorrida, preencheu todos os requisitos para a 

concessão da aposentadoria, ressaltando que a prova documental foi 

complementada pela prova testemunhal. 2. A decisão firmada pelo Tribunal 

Regional harmoniza-se com o entendimento firmado pela Terceira Seção, 

ao julgar a matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp nº 

1.133.863/RN, concluiu que "prevalece o entendimento de que a prova 

exclusivamente testemunhal não basta, para o fim de obtenção de 

benefício previdenciário, à comprovação do trabalho rural, devendo ser 

acompanhada, necessariamente, de um início razoável de prova material 

(art. 55, 3º, da Lei n. 8.213/91 e Súmula 149 deste Superior Tribunal de 

Justiça)". 3. Para fins de aposentadoria por idade rural, não se exige que a 

prova material de atividade como rurícola se refira a todo o período de 

carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia 

probatória dos documentos, o que ocorreu na hipótese dos autos. 

Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 

134.504/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3.5.2012, 

DJe 10.5.2012.) "PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO 

CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1. Esta Corte possui 

entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, 

de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais 

constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de 

prova material a corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não 

exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, 

conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja 

amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral 

referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso 

especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de 

economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo 

regimental improvido." (AgRg no REsp 1.268.557/GO, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, julgado em 20.3.2012, DJe 3.4.2012.) Vale destacar 

que autora fez prova de que desempenha e desempenhou trabalho rural 

em economia familiar, há mais de 12 (doze) meses antecedentes ao 

nascimento do filho, fazendo jus a percepção do benefício. Não menos 

importante, ressalta-se que o referido benefício é devido à segurada 

gestante durante o período de 120 (cento e vinte) dias, tendo como termo 

a quo o período de 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o 

fim de condenar o requerido no pagamento de salário maternidade a 

autora, devido desde o nascimento de seu filho – 05/04/2012 (Id n. 

4547076 - Pág. 2), pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de 

multa diária correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser 

revertida em prol da parte autora. Oficie-se para imediata implantação do 

benefício, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. 

As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, devendo incidir 

sobre as mesmas a título de correção os índices oficiais de remuneração 

básica da Caderneta de Poupança, acrescidas de juros moratórios de 1% 

ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN) até a edição da Lei nº 

11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5 % ao mês, 

até o efetivo pagamento. Deixo de condenar a parte ré nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso 

I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Pela sucumbência e já que devida, 

condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, 

nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, ou seja, aquelas que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. P.R.I. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as 

deliberações pendentes, ao arquivo, caso não seja requerida a execução 

da sentença. Dados para a implantação do benefício: Nome do 

beneficiário: GEISEANE BARBOSA DE ASSUNÇÃO. Beneficio concedido: 

Salário Maternidade Data do inicio do benefício: 05/04/2012. Cumpra-se. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 3224-30.2009.811.0007

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luca - Espólio, Claudecir Aparecida Luca 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alcalde, Verenice Cristina Davoli 

Alcalde, Werner Sheel, Norma Scheel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Raimundi Vieira - 

OAB:229274, Rita Guimarães Vieira Angeli - OAB:SP/89721, SILVAN 

ALVES DE LIMA - OAB:251116, Silvan Alves de Lima - OAB:SP 

251.116, Thiago Bonatto Longo - OAB:220148/SP, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Oliveira Lammel - 

OAB:, Augusto Cesar de Carvalho Barcelos - OAB:11652/MT, Bruno 

Henrique da Rocha - OAB:230904/SP, Fábio Luíz de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848, Fernando Biral de Freitas - OAB:176019/SP, José 

Wilzen Macota - OAB:MT/ 7481, Luís Felipe Lammel - OAB:7133/MT, 

Paola de Oliveira Trevisan - OAB:MT/ 7573, Quintiliano Teixeira de 

Oliveira - OAB:MT/ 12233-A, Renata Luciana Moraes - OAB:SP/ 

128301

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

termos do artigo 485, inciso VI do CPC.Condeno a parte requerida/opostos 

Domingos Alcalde e Verenice Cristina Davoli Alcalde ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, sendo que a verba honorária será 

revertida igualmente em favor da parte Autora e do requerido Werner 

Sheel. Isto porque, em razão do equivocado ajuizamento da ação principal 

(ação reivindicatória sob o ID 61255), houve o ajuizamento desta ação 

secundária. Logo, devem os requeridos Domingos Alcalde e Verenice 

C r i s t i n a  D a v o l i  A l c a l d e  r e s p o n d e r  p e l o s  ô n u s 

sucumbenciais.Intimem-se.Certificado o transito em julgado, caso não haja 

o requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, 

ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 15423 Nr: 503-52.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Vieira de Brito Júnior

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

OAB:4729-A/MT, Juliana Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 80 por meio da qual a parte exequente requer a 

extinção do feito em virtude do pagamento integral do débito a que se 

referem os presentes autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃODE MÉRITO, com fundamento nos artigos 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o executado ao pagamento de eventuais custas 

processuais a serem verificadas como pendentes e ao pagamento de 

honorários advocatícios, com base no artigo 523, § 1° do CPC.

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

Após o trânsito em julgado, intime-se o executado para recolhimento das 

custas e despesas processuais a serem apuradas pela Contadoria, sob 

pena de se anotar na margem do Cartório Distribuidor tal pendência. 

Efetivado o pagamento do débito, arquivem-se os autos, com a devida 

baixa no Cartório Distribuidor, já em caso de não pagamento, arquive-se, 

anotando-se as custas pendentes a teor do que dispõe o artigo 467 da 

CNGC.

Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119848 Nr: 7368-71.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Laerte Rabecini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão 

Lima Mascarenhas, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, Juvelina Ribeiro da Silva

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, Edenir Righi - OAB:8.484

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

decisão proferida, DOU IMPROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos às fls. 304/305, com fundamento nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.Por conseguinte, mantenho 

a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.Certificada a 

preclusão, intime-se a parte requerida para manifestação sobre os 

documentos juntados às fls. 327/405, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.Após, conclusos.Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59266 Nr: 3943-46.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Torres de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda, Rápido Transpaulo 

Ltda

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

OAB:10865/MT, Otto Willy Gubel Junior - OAB:172.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Otto Willy Gubel Junior - 

OAB:172.947, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A, Vitor 

Camargo Sampaio - OAB:OAB/SP 385.092, Winston Sebe - 

OAB:27510-SP

 Vistos.

No presente feito, foram realizadas diversas diligencias, buscando a 

localização de bens de propriedade das executadas passíveis de 

penhora, as quais restaram infrutíferas.

Quanto aos veículos existentes em nome da primeira executada, indicados 

às fls. 257/259, INDEFIRO o pedido de sua constituição em penhora, eis 

que já há restrições pendentes sobre eles, bem como considerando-se 

que são essenciais ao exercício da atividade empresarial. Nesse sentido:

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – 

REJEIÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

IMÓVEIS – COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – 

DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO 

ARTIGO 6º, § 4º C/C O ARTIGO 49, § 3º, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – 

AGRAVO DESPROVIDO. O fato dos imóveis que encontram-se 

fiduciariamente onerados pertencerem a pessoas que as constitui, mas 

não diretamente as Agravadas, não lhes retira a legitimidade, e nem 

mesmo o interesse, eis que os mencionados imóveis são utilizados e 

explorados comercialmente pelos Agravados, de modo que deve ser 

rejeitada a preliminar de ilegitimidade das Agravadas.Havendo 

comprovação de que os imóveis em questão são essenciais às atividades 

da empresa em recuperação judicial, deve ser suspensa a consolidação 

da propriedade de tais bens, gravados por alienação fiduciária, à luz do 

que dispõe os artigos 6º, § 4º c/c o artigo 49, § 3º, ambos da Lei n. 

11.101/2005.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)Após, 

conclusos.

Outrossim, tendo em vista a informação prestada pela executada Rápido 

Transpaulo Ltda de que houve a interposição de recurso com efeito 

suspensivo, visando à continuidade do processo de recuperação judicial, 

determino a SUSPENSÃO do feito, até final julgamento do aludido recurso 

de Apelação, o que deverá ser informado nos autos pelas partes.

Aguarde-se o período de suspensão em arquivo provisório.

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128540 Nr: 4364-89.2015.811.0007

 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
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 PARTE AUTORA: Jair dias Ferreira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), RESOLVO o mérito para julgar IMPROCEDENTE o 

pedido da presente ação.Sem custas, nos termos do artigo 4°, § 1° da Lei 

1.060/1950.Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo no importe de 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo 

período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC.INTIME-SE 

a parte autora, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Após o transito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas 

pertinentes.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-71.2018.8.11.0007

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:

ANA PAULA RODRIGUES BARBOSA (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 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-20.2018.8.11.0007

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:

MARCIO DE ALMEIDA CAMARGO (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 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002058-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE SOUZA COSTA (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 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA NARDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

EDMAR POLVARIN FERRAZ (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 18 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 19 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER MAITANA DE MOURA (REQUERENTE)

ANDERLEY EUGENIO SANTOS (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER MAITANA DE MOURA (REQUERENTE)

ANDERLEY EUGENIO SANTOS (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (REQUERENTE)

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))
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joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA 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 25 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENINI PINEDA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

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

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002180-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

SILVANA ELENA DE MACEDO CANTONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUFAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-13.2018.8.11.0007

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:

EURIVAL FERREIRA LIMA (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 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002854-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA IZIDORIO DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação da parte autora para, querendo trazer à 

Serventia da Secretaria de Vara, cópia do CD/DVD mencionado através do 

ID nº 14625670, no prazo de 05 (cinco) dias. Monali Ribeiro Estagiária 

Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ZORTEA DA FONSECA (REQUERENTE)

KAMILA DE MOURA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE SUTERO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002961-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

ANGELITA SILELI MACHADO CONFORTIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 26 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 13:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000995-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DAS GRACAS CANGUCU (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID – 14847803, bem como para 

requerer o que entender adequado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 21 de agosto de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010989-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

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: 

8010989-66.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. NOTIFIQUE-SE a 

Fazenda Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 

3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 24 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

JOAO FABIO MAZUREK (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))
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DHEIMISSON SOUSA COIMBRA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID – 14549019, bem como para 

requerer o que entender adequado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 21 de agosto de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000938-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

JULLY FRANCIELE RUELIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000938-81.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SIDIMAR PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA Vistos. Efetuada a penhora eletrônica do valor objeto de 

execução, a parte executada não apresentou embargos à execução, 

apesar de intimada (certidão de Id nº. 14702845), e a credora informa a 

conta para transferência do valor, conforme consta no evento nº. 

14260498. 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 ser certificado o trânsito 

em julgado da sentença e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do 

Provimento nº 68/2018-CNJ, expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação 

a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, 

§3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 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: 1001932-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDO BASSETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 14858942 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

14858943 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

14858942, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN DOS SANTOS ISTOSKI (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001433-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIAN DOS SANTOS 

ISTOSKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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. 13291124), não compareceu à sessão de conciliação, consoante 

termo juntado na movimentação de ID n.º 13867199. 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. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, para, no prazo de 5 

dias, juntar aos autos, o anexo do cálculo atualizado do débito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIRCE VIANA (REQUERENTE)

CELIO ANTUNES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a inicial, encartando aos autos comprovante de 

residência, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEODERITES VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

EDINA APARECIDA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002106-84.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEODERITES VIEIRA DA 

CUNHA REQUERIDO: ANA LUCIA FONSECA SANSAO Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para comprovar o domicílio nesta comarca, contudo, se quedou inerte 

consoante certidão de ID n.º 14741176. De se observar que o artigo 4º da 

Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento 

das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do 

juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do 

feito. Ademais, não se pode olvidar que no bojo dos autos nº. 

0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 
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prática de fraude. Desse modo, não comprovado o domicílio da autora 

nesta comarca o feito deve ser extinto. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 1000523-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GONCALVES (REQUERENTE)

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000523-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ISMAEL GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar a cerca da Impugnação à Execução oposta no 

ID num. 13682336. Intime-se. 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: 1003173-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

P. B. PULIDO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003173-21.2017.8.11.0007 REQUERENTE: P. B. PULIDO - ME REQUERIDO: 

CIELO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base 

no art. 355, I do CPC. I - Mérito No mérito, alega a autora que na qualidade 

de pessoa jurídica (comércio de roupas) contratou os serviços da 

requerida visando o recebimento de suas transações através de cartão 

de crédito ou débito. Afirma que em 08/11/2017 o aparelho utilizado parou 

de funcionar e apesar de manter contato telefônico com a ré por diversas 

vezes o serviço não fora restabelecido, pretendendo, no mérito, a 

reparação por dano moral pelo prejuízo suportado. A seu turno a ré 

defende a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que o serviço 

prestado pela requerida é intermediário, bem como que a requerente não 

comprovou o dano material sofrido. Ainda, apresenta telas sistêmicas 

indicando a realização de transações com cartão no mês declinado pela 

autora, afirmando que não praticou qualquer ilícito. Primeiramente, 

consigno que para tipificar a relação de consumo quando a pessoa 

jurídica é destinatária dos produtos ou serviços, as partes 

necessariamente devem ser enquadrar nos conceitos de fornecedor e 

consumidor. O caput do art. 2º do CDC, afirma expressamente que 

consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final”. Portanto, o que se mostra 

imprescindível é a interpretação do termo ‘destinatário final’, a fim de que 

se estabeleçam os limites de incidência da legislação consumerista. No 

presente caso, inexiste dúvida que a autora é destinatária final dos 

produtos oferecidos pela requerida; destacando-se que esses produtos 

são equipamentos que possibilitam a utilização de cartão de crédito pelo 

cliente e não um produto a ser revendido ou utilizado como insumo da 

produção da empresa que contrata o seu uso. A utilização se dá tão 

somente como aliada ao desenvolvimento de sua atividade fim, o que, por 

si só, não permite seja afastada a incidência do CDC, de forma que, o fato 

de uma empresa utilizar-se de equipamentos que possibilitam o pagamento 

por meio de cartões de crédito, não a retira da condição de destinatária 

final e, por conseguinte, de consumidora. De se frisar que a decisão de ID 

nº. 11420920 indeferiu a inversão do ônus da prova. Os documentos 

apresentados pela autora em sede de impugnação a contestação 

corroboram a alegação que houve falha na prestação do serviço pela ré, 

os quais dao conta de que pelo período correspondente a 08/11/2017 a 

16/11/2017 não houve movimentação no caixa de transações efetuadas 

no cartão. Ademais, verifica-se que embora a ré traga aos autos telas 

sistêmicas correspondentes ao ano de 2017 (13326010 – Pág. 8), não 

comprovou que no período exato declinado pela autora (08/11/2017 a 

16/11/2017) houve regularidade na prestação do serviço, sendo certo 

ainda que tal documento demonstra que no mês de novembro o volume de 

transações foi bem inferior que os demais meses. Desse modo, tenho que 

a ré não se ônus que lhe cabia, consoante disposição do artigo 373, II, do 

CPC. Quanto ao dano moral pretendido pela autora, é cediço geral que a 

pessoa jurídica também pode sofrê-lo, consoante previsão da Súmula 227 

do SJT. Entretanto, para sua configuração nos casos dessa natureza é 

indispensável que a honra objetiva da pessoa jurídica tenha sido lesada, 

ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a 

sociedade. Inegável que a falha na prestação do serviço tenha causado 

aborrecimento a demandante, e eventual prejuízo material, entretanto, não 

restou comprovado o prejuízo na órbita moral. Insta salientar que 

sensações desagradáveis ou incômodos passageiros, resultantes das 

atividades rotineiras, sem reflexo na vida íntima do ofendido, não justificam 

a indenização a esse título. A suspensão no funcionamento do 

equipamento para operação das transações efetuadas mediante cartões 

magnéticos não tem o condão de trazer a parte contratante prejuízo moral, 

até porque não foi colocada em situação vexatória ou assemelhada. E isso 

porque, em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa 

à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser 

minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da 

autora/apelada com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha 

prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial. 

Nesse sentido os seguintes julgados, que colaciono: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – (...) CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS 

PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO – 

RETENÇÃO DE VALOR JÁ AUTORIZADO – SUSPEITA DE FRAUDE - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA – SENTENÇA QUE 

DETERMINA RESTITUIÇÃO VALOR RETIDO – NESSE PONTO MANTIDA – 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE USO 

DO EQUIPAMENTO – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS – 

NECESSIDADE DE PROVAR ABALO À HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA NESSE PONTO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Sem prova, nos 

autos, de constrangimento ou repercussão que atingisse a honra objetiva 

da parte autora, enquanto pessoa jurídica, decorrente do retardamento de 

repasse de valor de pagamento efetuado por usuário de cartão magnético; 

pois, configura mero descumprimento contratual que resulta no usual e 

convencionado descredenciamento de utilização de equipamentos para 

utilização dos cartões magnéticos de crédito e débito, que efetivamente 

não tem o condão de trazer a contratante, prejuízo moral e sequer a 

coloca em situação vexatória ou assemelhada; resta indevida a 

indenização por dano moral. (TJMT. Ap 121785/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. 

Para que o dano moral seja experimentado pela pessoa jurídica é 

indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua 

imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.” 

(TJMG, AC: 10604110030052001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 22/04/2014, Câmaras Cíveis/9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 28/04/2014). “CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento 

contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, 

danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de 

um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 
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201414/PA; Recurso Especial, Relator Min. WALDEMAR ZVEITER, Relator 

p/ Acórdão Min. ARI PARGENDLER, Terceira Turma, Data da Decisão 

20/06/2000). Nessa toada, conclui-se que em relação ao dano moral a 

autora não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual se evidencia a improcedência da demanda. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do 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, 21 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: 1001444-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLUS S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em relação a requerida MULTIPLUS 

S.A, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010956-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, do inteiro teor da 

juntada do ID 14742159/14742187, para manifestar-se no prazo de cinco 

dias. Certifico ainda, que procedo a intimação do requerente, advogando 

em causa própria, haja vista que no ID - 13126978, consta pedido de 

revogação de mandato do Dr. Wilton Machado. Alta Floresta, 21 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001308-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEURI DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001308-94.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. EXECUTADO: DIEURI 

DOS SANTOS PEREIRA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

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

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

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

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

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

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

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

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

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

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERVASIO (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003232-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA GERVASIO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Intime-se a parte 

adversa para manifestar acerca dos Embargos de Declaração 

apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

concluso para julgamento. 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, 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: 1001003-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA LOURENCAO (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001003-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VERA LUCIA LOURENCAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

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

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

Processo Civil. I – Preliminar a) Ausência de “interesse de agir” Alega a 

requerida que desconhecia o problema apresentado pela parte, que não a 

procurou na seara extrajudicial para resolvê-lo. Defende que a falta de 

requerimento administrativo para solução do empasse retira o interesse de 

agir do autor, porquanto inexistente resistência da ré. A título de 

elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o assunto: 

“Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco 

“interesse de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além de 

constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi 

modificou o nomen iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 

1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para interesse 

processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada justifica 

manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter 

significado processual e extraprocessual, ao passo que “interesse 

processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (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. 1.205). No 

caso vertente, a parte autora trouxe aos autos documentos que 

comprovam sua alegação de que teve o nome inserido em cadastro de 

inadimplente em razão de dívida que desconhece, demonstrando o 

interesse processual para a causa. Ademais, é certo que a ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora para solução do conflito 

extrajudicialmente, por si só, não lhe retira o interesse processual, sob 
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pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). 

Afasto a preliminar arguida. b) Prescrição Não merece acolhida a 

prejudicial de mérito, porquanto no caso em apreço, em que pese o prazo 

prescricional ser trienal, nos moldes do art. 206, §3º, V, do Código Civil, o 

termo inicial para a fluência de tal prazo só se inicia com a ciência da parte 

quanto ao evento danoso. Neste sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CDC - APLICAÇÃO - 

AUTOR CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO - 

AUSÊNCIA - FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA E ORDEM DE CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO - CABIMENTO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CAUSA 

SUFICIENTE DO DANO MORAL - ENUNCIADO Nº 385/STJ - 

INAPLICABILIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE 

ARBITRAMENTO -REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. - O termo inicial para a 

fluência do prazo prescricional só se inicia com a ciência da parte quanto 

ao evento danoso, conforme Teoria da actio nata est. - Não transcorrido o 

prazo trienal (art. 206, §3º, V, do CCB/2002) entre a data da ciência da 

parte Autora quanto à negativação de seu nome e o ajuizamento da 

Demanda em que pretende a reparação de danos, não resta configurada a 

prescrição. - Em se tratando de ações declaratórias de natureza negativa, 

compete à parte Ré provar a existência de fato constitutivo do próprio 

direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da parte Autora, a teor do disposto no art. 333, II, do CPC/1973. (...)" 

[TJMG. Apelação Cível nº. 1.0024.07.448342-1/001. Relator Des. Roberto 

Vasconcellos. Data do julgamento: 08/11/2016. Data da publicação no DJe: 

16/11/2016.] Vê-se que o documento de ID nº. 12597084 fora emitido em 

31/03/2018 e inexiste prova de ciência da inscrição anteriormente a 

referida data, não tendo expirado, portanto, o prazo prescricional. II – 

Mérito Afirma a autora que teve o nome inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem desconhece, no 

importe de R$ 199,82 (cento e noventa e nove reais e oitenta e dois 

centavos), cuja inscrição ocorreu aos 24/10/2014. A seu turno, a ré aduz 

que fora surpreendida com a presente demanda, porquanto jamais fora 

procurada pela autora na seara administrativa para solução do empasse, 

afirmando que a negativação é decorrente da inadimplência com o cartão 

de crédito contratado pela autora, instruindo a contestação com faturas 

emitidas por ela. Impende anotar que o uso de tela sistêmica, bem como as 

faturas apresentadas pela ré, são documentos produzidos de forma 

unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Consigno que a relação jurídica 

em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora 

haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte 

autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo 

vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa senda, a 

partir da afirmação da demandante de que não reconhece a dívida objeto 

de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada 

demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Nesse 

passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da 

responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

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. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 
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conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Impende anotar que a Súmula nº 385 do STJ, por sua 

vez, afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente 

legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Entrementes, consoante demonstra o extrato obtido pelo juízo em consulta 

realizada junto ao sítio eletrônico do CDL (DOCUMENTO INCLUSO), 

verifica-se a existência de outras dez anotações posteriores. Ainda que 

posteriores à anotação que deu ensejo a presente demanda, as 

inscrições são anteriores ao ajuizamento da ação. Impende anotar que 

efetuada busca com o uso do CPF da parte autora junto ao sistema PJE 

não fora constatada a existência de outras ações visando à declaração 

de ilegitimidade dos apontamentos encontrados, presumindo-se, portanto, 

legítimas. A situação dos autos desnatura o dano moral in re ipsa. Isso 

porque o dano moral assim rotulado é o presumido e, portanto, não carece 

de comprovação por decorrer de uma situação objetiva, no caso, a 

inscrição desabonadora. O dano moral presumido, decorrente da inscrição 

desabonadora, advém da ofensa à reputação de bom pagador. Na 

hipótese em que a parte ostenta vários registros como mau pagador, a 

manutenção de registro não tem o condão de provocar automaticamente 

ofensa à moral. Em outras palavras, a presunção de ofenda a honra não 

se aplica a casos como o dos autos, quando a parte não provou que teve 

sua reputação maculada ante a anotação exarada pela ré, porquanto 

possui outros apontamentos demonstrando ser mal pagador. Sobre o 

assunto, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) MANTIDO JUNTO AO BACEN. DANO 

MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE FRENTE À EXISTÊNCIA DE 

DIVERSAS ANOTAÇÕES DESABONADORAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

QUANTO À OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE CRÉDITO OU DE SUA 

MOTIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. (...) 3. Só se presume o dano moral 

daquele que tem o nome indevidamente inserido nos cadastros de 

proteção do crédito em razão da mácula à imagem de bom pagador. Em se 

tratando de pessoa que ostenta diversas anotações prévias e 

posteriores, ainda que não concomitantes à inquinada de ilegal, inviável 

presumir a dano em razão da inexistência do pressuposto reputação de 

bom pagador. Situação em que o dano deve ser comprovado, não 

pairando a presunção. Caso dos autos em que a Apelante acumulava 

várias anotações desabonadoras anteriores e posteriores à anotação 

impugnada. 4. Superada a presunção de veracidade da alegação, é ônus 

da parte Autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. 

Encargo do qual não se desincumbiu a Autora/Apelante. 5. A inversão do 

ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a 

parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do 

seu direito, já que tal medida refere-se apenas à capacidade de produzir a 

prova. Caso em que a Autora/Apelante alegou sem comprovar a 

ocorrência de negativa de crédito e que esta teria ocorrido em razão do 

registro junto ao SCR.. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075630962, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 

27/03/2018). Desse modo, improcedente o dano moral. III – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 199,82 (cento e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), 

objeto da inscrição em cadastro de inadimplente. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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: 1001501-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001501-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte adversa 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração apresentado, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos concluso para 

julgamento. 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, 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: 1002602-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002602-50.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. Intime-se a 

parte adversa para manifestar acerca dos Embargos de Declaração 

apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

concluso para julgamento. 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, 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: 1002728-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002728-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDVANIO DAMIAO BARZON 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
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DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, CARDIF DO 

BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

Vistos. Intime-se a parte adversa para manifestar acerca dos Embargos 

de Declaração apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem 

os autos concluso para julgamento. 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, 

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: 1001777-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FELIPE HASSON (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001777-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANILO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que o comprovante de residência de ID nº. 

13413160 não está em nome do postulante, e este não justificou tal fato. 

Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, sob pena de 

extinção. 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, 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: 1000876-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSILDA DE JESUS RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERIDO)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000876-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSILDA DE JESUS 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: TAIS TEODORO DE MORAES Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que a exordial não 

fora instruída com comprovante de residência. De se observar que o 

artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta 

comarca, cujo documento deverá estar em seu nome ou fato diverso ser 

justificado, sob pena de extinção. 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, 20 de agosto de 

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

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 134542 Nr: 47-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Cristian Cordeiro Aragon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Cuassi - OAB:, 

Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

 Processo nº 47-14.2016.811.0007

Código 134542

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando a manifestação ás fls. 94 DESIGNO audiência para o dia 13 

de setembro de 2018 às 17h00min para inquirição da testemunha 

Hemerson Luiz Pereira.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 16 de maio de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 120758 Nr: 8058-03.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Lopes Furtado, Gilmar Faust Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889/B, Kaue Melli Arisi - OAB:20057/OABMT

 Processo n.º 8058-03.2014.811.0007

Código: 120758

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, ante à 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 04 de setembro de 2018, às 14hs.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000083-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A (AUTOR(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE (ADVOGADO(A))

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MEDEIROS BULLE (RÉU)

Daniela Bazan Palioto (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1000083-05.2017.8.11.0007 ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A 

ANTONIO DE MEDEIROS BULLE e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca do ofício 

recebido da 3ª vara cível da Comarca de Ribeirão Preto-SP (ID 14860258), 

expedido nos autos da CP nº 0020868-09.2018.8.26.0506, bem como para 

efetuar o pagamento das custas processuais e condução do Oficial de 

Justiça perante aquela Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 21 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS MARTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MARETTI (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior intimação do requerente para comparecimento à r. audiência 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001646-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001646-34.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME Vistos. Trata-se 

de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de SOMAR SERVIÇOS 

FLORESTAIS LTDA. Com a inicial, foram juntados os documentos 

necessários. Após, a inicial foi recebida, sendo deferida a liminar pleiteada 

(ID8230420). O veículo em questão foi apreendido e a parte requerida 

devidamente citada (ID10468154). A certidão de ID 10727135 atesta a 

tempestividade da contestação juntada no ID10589470, todavia, o 

andamento de ID10589470 não foi encontrado por este juízo. A autora 

apresentou impugnação à contestação no ID11000014. DECIDO. 

Analisando os autos, verifico a possibilidade de composição amigável no 

presente feito. Assim, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Sendo assim, DESIGNO audiência de tentativa conciliação 

para o dia 14 de setembro de 2018, às 15h00min, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum 

desta comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC). INTIMEM-SE as partes e seus patronos, para que 

compareça à referida solenidade. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003024-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

VALMIR VICENTE CALIXTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003024-25.2017.8.11.0007. AUTOR: 

VALMIR VICENTE CALIXTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. INDEFIRO o pedido de ID. 

14063324, vez que já houve o deferimento medida liminar no sentindo da 

Ré se abster em inscrever o nome do autor no cadastro de proteção ao 

crédito em relação ao contrato n. 0002579140201704, que engloba todas 

e eventuais faturas a serem expedidas em relação à Unidade 

Consumidora. Todavia, por entender necessário, INTIME-SE a Ré para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, CUMPRA medida liminar concedida, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias. Por fim, 

esclareço que o custo de disponibilidade, ou taxa mínima, é um valor 

cobrado pelas concessionárias por disponibilizar a energia elétrica no 

ponto de consumo. Nestes termos, tendo em vista que, segundo informa a 

Autora, a Ré sequer concluiu as instalações elétricas, não havendo 

portanto, fornecimento de energia, não há que se falar na cobrança da 

taxa mencionada. Esclareçam as partes em 05 (cinco) dias se pretende 

alguma produção de provas. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 13 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002266-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIANA DOMINGOS TAZZO (TESTEMUNHA)

VILSON CRESCENCIO FRANCA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002266-46.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE ROBERIO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A priori, fixo o seguinte ponto 

controvertido: prova da qualidade de dependente da parte autora, bem 

como a qualidade de segurada da “de cujus”. Por inexistir outras questões 

processuais a serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo 

saneado. Dessa forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o 22 de outubro de 2018, às 14h30min. 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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 13 de agosto de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003003-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MENDES NASARET (ADVOGADO(A))
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SIDNEY ORIBES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003003-15.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

SIDNEY ORIBES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Registra-se que se trata de 

“Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por SIDNEY 

ORIBES DA SILVA, em face da ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Requer a concessão da Gratuidade de Justiça. Com a inicial (ID. 

14829925) foram colididos documentos via Sistema PJE. Após, vieram-me 

os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, verifico que o 

pedido da parte autora, no que se refere à concessão da Gratuidade de 

Justiça, não merece prosperar. Ocorre que, para a concessão do 

benefício da gratuidade de justiça, é necessário que haja não só a 

declaração de hipossuficiência financeira, mas também a comprovação do 

estado de miserabilidade jurídica da parte autora, o que de fato não ficou 

demonstrado. Ademais, resta prejudicado o requerimento de Justiça 

Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, baseado tão somente da 

declaração de hipossuficiência financeira, sem a demonstração da real 

capacidade econômica, objetivando apenas se beneficiar com a economia 

do pagamento das custas processuais e evitar eventual pagamento de 

honorários sucumbenciais, no caso de improcedência do pedido. Com 

efeito, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, 

principalmente a conta de energia elétrica do requerente, verifica-se que o 

mesmo alega sua hipossuficiência, todavia, sua conta de energia elétrica 

RESIDENCIAL juntada no autos perfaz o montante de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), assim, presume-se que este não se 

encontra no estado de miserabilidade, a justificar a concessão deste 

benefício. Além disso, o autor possui a profissão de contador e possui 

uma propriedade rural destinada tão somente à produção de pequena 

escala de alimentos, bem como a utilizada à título de lazer e descanso. 

Assim, em razão da inexistência de comprovação da hipossuficiência 

alegada, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Nesse 

sentido, segue a entendimento jurisprudencial: Relator: Des.(a) MARIZA 

PORTO Data da decisão: 20/04/2016 Data da publicação: 27/04/2016 

Decisão: 2016000486676 AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º 

DA LEI 1060/50 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - 

ART.5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da 

assistência judiciária é concedido com base na afirmação da própria parte 

interessada de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica, 

inteligência do art. 4°, § 1° da Lei 1.060/50 e comprovação de sua 

hipossuficiência financeira, nos termos do art.5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. 2. Compete ao julgador, no exercício de sua função, analisar se a 

documentação juntada aos autos demonstra, primeiramente, a situação 

financeira atual da parte e, posteriormente, se tal situação enseja a 

concessão da justiça gratuita. 3. Não comprovada a hipossuficiência do 

agravante, não merece reforma a decisão agravada. 4. Recurso 

conhecido e não provido. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de 

concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO a 

intimação da parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (em 

analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), realize o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do § único, do art. 102, do Novo Código de Processo Civil. Anoto 

que em caso de litigância de má fé poderá a parte autora ser condenada 

ao pagamento do décuplo das custas processuais. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 20 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000622-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIR JOSE DE SALES (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000622-34.2018.8.11.0007 SILVANIR JOSE DE SALES 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 21 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000882-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE JESUS JOSKA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000882-14.2018.8.11.0007 EDSON DE JESUS JOSKA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 21 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104961 Nr: 151-11.2013.811.0007

 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): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

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

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

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

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

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

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24249 Nr: 2214-58.2003.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.182/183, determino a intimação da Exequente, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste- se acerca do 

processamento do feito.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131560 Nr: 6009-52.2015.811.0007

 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: Tereza Marli Pinheiro

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca do petitório de fls. 56/57, após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106430 Nr: 1730-91.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Serra

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 86, todavia, analisando a certidão de óbito do 

falecido autor depreende-se que o mesmo deixou outros 04 (quatro) 

herdeiros, logo, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promova a habilitação dos demais herdeiros.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 22425 Nr: 561-21.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 Vistos.

Diante da inércia da Parte Exequente, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41474 Nr: 1708-77.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Pereira da Mata

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do novo 

Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor 

total de R$ 5.212,52 (cinco mil e duzentos e doze reais e cinquenta e dois 

centavos), calculados em 04/2018.Em razão da sucumbência, nos termos 

do artigo 85, §2º do NCPC, condeno a Embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o excesso de execução (R$ 5.848,55 – cinco mil, 

oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco reais), observado o 

disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 98 do atual CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, intime-se a parte exequente para que apresente os seus dados 

bancários para o deposito judicial do valor objeto da presente execução. 

Consigno ainda que, no feito executivo, haverá a expedição de 

RPV/Precatório, sem a intimação da Procuradoria acerca da homologação 

do valor apresentado, eis que já o fez, através dos presentes 

Embargos.Após, quanto aos presentes Embargos, ao ARQUIVO, com as 

baixas pertinentes.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111977 Nr: 517-16.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Mazolini Pinto

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

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

OAB:MT13.179-B, Jovenina Carmosa de Sousa Moraes - 

OAB:17215/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE o Liquidado, por meio de AR, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar, de maneira justificada as provas que pretende produzir (art. 

336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, 

NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a 

sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME (M)-SE 

a Liquidante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, 

desde logo, especificar de maneira justificada, as provas que pretende 

produzir.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114884 Nr: 3294-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocco Imóveis Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Neiva de Macedo 

Neto - OAB:55.082-PR, Gisele Barioni de Macedo - OAB:57.136-PR

 DECIDO.Primeiramente, trata-se de procedimento de Cumprimento de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos.Assim, como o requerido alega que não foi intimado, 

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 180/181, 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).Não efetuado 

o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o cálculo 

atualizado, incluído o valor da multa e manifestar se aceita o bem oferecido 

à penhora pelo executado às fls.198/199.Efetuado o pagamento parcial no 

prazo acima previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 523, § 

2º, CPC). Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde 

já fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito (STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, 

Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).Outrossim, mantenho a penhora realizada sob o valor da 

dívida, visto que a ordem de preferência legal, de acordo com o artigo 835 

do CPC, é de valores existentes em conta bancária do executado, e, como 

o recurso de agravo foi desprovido por unanimidade e a parte exequente 

ainda não se manifestou quanto ao bem oferecido em garantia, a penhora 

realizada nos autos deve ser mantida para garantia do pagamento integral 

da dívida.Por fim, informo que o recurso de agravo foi desprovido por 

unanimidade, e a interposição de embargos de declaração não acarreta a 

continuidade dos efeitos da liminar anteriormente concedida e revogada 

quando da decisão do recurso de agravo.Às providência, 

intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103738 Nr: 5476-98.2012.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriani de Fatima Patel, Alezandra Patel, Andrea Patel, 

Tatiane Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

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

OAB:14.070-MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-B/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz 

Fernando Bressan Aranda - OAB:12089 A/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 420/421, 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56767 Nr: 1400-70.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lides Terezinha Kronbauer Battirola - ME, 

Lides Terezinha Kronbauer Battirola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 251/252, 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119370 Nr: 7044-81.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolinda Cardoso da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens 

deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115394 Nr: 3720-83.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Intermedium S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Souza Leite - 

OAB:101.856/MG, Fernando Fantini Penna - OAB:41.394-E

 Vistos.

Intime-se novamente a POLITEC desta Comarca, por meio de Ofício para, 

em 10 (dez) dias, encaminhar a este juízo o laudo da perícia grafotécnica 

de aferição de autenticidade das assinaturas constantes nos documentos 

de fls.79/73, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Outrossim, intime-se a parte requerida acerca dos documentos juntados 

às fls.179/181.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113252 Nr: 1799-89.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Chimaida Alcântara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Leite Barbosa - 

OAB:17.817/0 - MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134743 Nr: 185-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janilde Aparecida da Cruz

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

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

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102476 Nr: 3883-34.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariluce Alves de Oliveira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do novo 

Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor 

total de R$ 75.236,97 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e 

noventa e sete centavos), calculados em 02/2018.Em razão da 

sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, condeno a 

Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso 

de execução (R$ 16.709,98 – dezesseis mil, setecentos e nove reais e 

noventa e oito centavos), observado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 

98 do atual CPC. Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte 

exequente para que apresente os seus dados bancários para o deposito 

judicial do valor objeto da presente execução. Consigno ainda que, no feito 

executivo, haverá a expedição de RPV/Precatório, sem a intimação da 

Procuradoria acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o 

fez, através dos presentes Embargos.Após, quanto aos presentes 

Embargos, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37474 Nr: 2930-17.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405/MT

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fls.303/308, visto que incoerentes e por se tratar 

de matéria completamente estranha a execução fiscal, como bem 

manifestou a parte exequente, não há que se falar em compensação de 

valores e/ou adesão ao Refis da reabertura da lei nº11.941/2009 nos 

presentes autos.

Outrossim, DEFIRO o pedido de fl.380-v e DETERMINO a liberação de 

alvará, no valor total bloqueado às fls. 53/54, a ser convertido em renda 

por meio da guia DARF.

Após, intime-se a exequente para o prosseguimento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentando planilha atualizada do valor da dívida, com os 

abatimentos existentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 54801 Nr: 6773-19.2007.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Vinícius de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Manoel Marques Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Diante da decisão de fl.215, encaminhe-se os autos ao Arquivo provisório 

até o retorno dos apensos, os quais se encontram em aguardando 

julgamento de recurso no TJ/MT.

Com o retorno dos autos, proceda-se o apensamento e a intimação das 

partes, para manifestação no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129253 Nr: 4734-68.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 294, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).
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 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128859 Nr: 4524-17.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves de Souza

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

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

emende o petitório de fls.57/58, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 149845 Nr: 653-07.2014.811.0009

 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: JdO, AdOF, RdOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.93/94, proceda-se a citação do requerido no 

endereço descrito à fl.93, no mais, cumpra-se integralmente a decisão de 

fl.21.

Expeça-se ofício a empresa AGRO BOI- SANTA IZABEL AGROPASTORIL 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA para que seja realizado o desconto em 

folha de pagamento, referente a pensão alimentícia provisória, no importe 

de 50% do salário mínimo vigente, conforme decisão de fl.21, devendo tal 

valor ser depositado mensalmente na conta apresentada à fl.94.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125614 Nr: 2759-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanira Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Matchil Machado da Silva, Sergio J. 

Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT, Paulo Celerino Alvim da Fonseca - OAB:10.629-MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 194, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121391 Nr: 251-92.2015.811.0007

 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: Luciana Ferreira da Silva da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 92. DETERMINO a expedição de ofício ao INSS para 

que implante o benefício nos moldes esposados na sentença proferida, 

sem prejuízo da multa diária já estipulada, a qual será naturalmente 

majorada pelo tempo acaso o Requerido permaneça inerte.

CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104297 Nr: 6093-58.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romilda Cardoso Medeiros

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMILDA CARDOSO MEDEIROS, Cpf: 

27399354120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 21/11/2012.

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

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

ROMILDA CARDOSO MEDEIROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de imposto predial e territorial urbano-IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2523/2012, 2524/2012, 

2525/2012, 2526/2012 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/04/2008

 - Valor Total: R$ 2.526,92 - Valor Atualizado: R$ 2.526,92 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pleito formulado pela exequente, ante a 

afirmativa expressa da credora de que a parte executada está em local 

incerto e não sabido, consoante artigo 231 do CPC.Assim, cite-se a parte 

executada por edital. Após o decurso do prazo, caso não haja 

manifestação da parte executada, nos moldes determinados pelo artigo 9º, 

inciso II, do CPC, nomeio, desde já, como curador especial da parte 

executada o douto Defensor Público com atribuições perante a 6ª Vara, 

que deverá ser intimado pessoalmente, com fulcro na Súmula nº 196 do 

STJ.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

opor(oporem) embargos.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 13 de agosto de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116534 Nr: 4750-56.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julycom Comercial Eletronica Ltda ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULYCOM COMERCIAL ELETRONICA 

LTDA ME, CNPJ: 57197790000164. atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 21/07/2014.

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

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

JULYCOM COMERCIAL ELETRONICA LTDA ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de multas por auto de infração-PROCON, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 236/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/02/2014

 - Valor Total: R$ 11.758,08 - Valor Atualizado: R$ 11.758,08 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por 

edital do Executado.Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelo executado citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente 

para se manifestar no feito.Com a manifestação do curador especial, 

dê-se vista dos autos à exequente para manifestar, em 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 13 de agosto de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104253 Nr: 6033-85.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Taufmann

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALFREDO TAUFMANN, Cpf: 

28232453915, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 14/11/2012.

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

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

ALFREDO TAUFMANN, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de imposto predial e territorial urbano-IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2508/2012, 2509/2012, 

2510/2012, 2511/2012 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/04/2008

 - Valor Total: R$ 6.205,64 - Valor Atualizado: R$ 6.205,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por 

edital do Executado.Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelo executado citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente 

para se manifestar no feito.Com a manifestação do curador especial, 

dê-se vista dos autos à exequente para manifestar, em 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 13 de agosto de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119168 Nr: 6872-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

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

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

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

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

OAB:9708-A/MT

 Logo, NÃO acolho a manifestação do impugnante e JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Tendo em vista que o Impugnante já 

realizou o pagamento do montante integral da dívida no importe de 

R$66.762,10 (sessenta e seis mil setecentos e sessenta e dois reais e 

dez centavos), a obrigação está satisfeita.Expeça-se alvará de 

levantamento do valor em favor do requerente.Condeno o Executado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2º do CPC.Após, ao arquivo com as baixas 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38078 Nr: 3551-14.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 
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Mato Grosso - OAB:

 Esclareço que houve a fixação da condenação acima citada em 10% (dez 

por cento) do montante de R$ 1.065,73 (mil e sessenta e cinco reais e 

setenta e três centavos), pois, foi levado em consideração o grau de zelo 

do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme 

preconiza o §2º do artigo 85 do CPC. Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos nos termos acima 

citados, que passarão a fazer parte integrante da sentença embargada. 

Publique-se. Registra-se. Intima-se. CUMPRA-SE.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001463-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO DE GOIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001463-29.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.422,83 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: MAURILIO DE GÓIS, 

brasileiro, convivente, aposentado, RG: 569825 SSP/PR, CPF: 

280.184.789-53, residente e domiciliado na Rua Jasmin, nº 498, Centro, na 

cidade de Carlinda/MT. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - Núcleo Alta Floresta. PARTE 

REQUERIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, 

nº 165, Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836. 

CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS 

AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma 

do art. 942 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente. RESUMO DA INICIAL: "MAURILIO DE GÓIS, através da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vêm, com fulcro no art. 

1.238, p.ú, do CC, ingressar com: AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, nº 165, 

Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836, pelos motivos 

a seguir delineados: DOS FATOS: Nos anos 80, no auge das políticas para 

o povoamento da região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o 

Governo Federal transferiu a área que corresponde atualmente o 

Município de Carlinda/MT em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola 

de Cotia, para que fizesse o povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. 

A ora requerida Cooperativa Cotia iniciou o povoamento do Município de 

Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às 

famílias que se mudaram para referida localidade, muitas vindas da região 

sul do País. Houve o povoamento do Município de Carlinda/MT, entretanto, 

a população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram 

agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, recebendo tão só 

recibo de quitação pela aquisição dos lotes urbanos. O empreendimento 

da ora requerida Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se 

esperava, sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de 

Carlinda/MT nos anos 90. A atual questão fundiária do Município de 

Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população carlidense 

não detém o título de propriedade de seus lotes. Feita essa breve 

introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a questão 

fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido 

inicial. O requerente é convivente e legítimo possuidor do imóvel urbano 

com área de 500,00m² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo 

lote urbano nº 05, quadra R-2, Loteamento Embrião Urbano Carlinda, 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT. O imóvel está registrado no CRI da Comarca 

de Alta Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa Agrícola de 

Cotia, conforme inclusa cópia da matrícula. Ocorre que, no dia 25/10/1985 

a requerida vendeu o lote objeto da lide ao Sr. Felix Lima Azevedo, 

conforme se verifica pelo contrato em anexo, todavia não fora 

confeccionada a escritura de compra e venda, razão pela qual permanece 

a propriedade do bem junto ao CRI em nome da ora requerida. Na 

sequência, no dia 29/09/1989 o lote foi vendido para o Sr. João Dias de 

Oliveira, conforme se verifica através do contrato de compra e venda. Em 

sequência, no dia 05/06/1993 o lote foi vendido para a Sra. Maurina 

Gonçalves da Silva, conforme se verifica através de contrato de compra e 

venda. Continuando, no dia 10/07/2013 o lote foi herdado exclusivamente 

pelo Sr. José Carlos da Silva, conforme se verifica através de acordo 

extrajudicial anexo aos autos. Por fim, no dia 05/09/2017 o referido imóvel, 

foi adquirido pelo requerente. Portanto, o requerente detém a cadeia 

possessória, do lote urbano há mais de 30 (trinta) anos, sendo que a 

posse sempre foi exercida de forma ininterrupta e pacífica. Em tempo, o 

requerente realizou no imóvel a construção de uma casa, a qual se 

destina a moradia da família. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requer: a) os 

benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal e no art. art. 4º da Lei n. 1.060/50, pois o requerente 

não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inclusas declaração; b) a citação da 

requerida, no endereço indicado no preâmbulo, para, querendo, 

contestarem o pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato, consignando no mandado as 

advertências do art. 334 e 344 do CPC/2015; c) citação pessoal, através 

de Oficial de Justiça, dos confinantes; d) a intimação via correio, da 

Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município, na 

forma do art. 943 do CPC, para que manifestem eventual interesse na 

causa; e) notificação, via Correio, do Unibanco – União de Bancos 

Brasileiros S./A., inscrito no CNPJ sob nº 33.700.394/0001-40, com 

endereço na Av. Eusébio Matos, nº 891, Bairro Pinheiros, São Paulo-SP, 

CEP: 05.423-901, do inteiro teor dessa ação, face o protocolo averbado 

junto a matrícula do imóvel, para, querendo, ingresse da ação na condição 

de assistente; f) intimação do Ministério Público Estadual para acompanhar 

o feito; g) intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos e 

termos do processo, nos termos da LC 80; h) ao final, a total procedência 

do pedido inicial, para o fim de declarar o domínio (através de usucapião) 

do requerente sobre a área de 500,00m² (quinhentos metros quadrados), 

identificado pelo lote urbano nº 05, quadra R-2, Loteamento Embrião 

Urbano Carlinda, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT; i) após o trânsito em julgado da sentença, 

expedição de ofício ao CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, para que 

efetue a transferência do lote identificado pelo Lote n.º 05, quadra R-2, 

Loteamento Núcleo Urbano Carlinda, com área de 500,00m2 (quinhentos 

metros quadrados), registrado sob a matrícula nº 1.403, Livro 2-G, cuja 

propriedade pertence ao requerente; j) condenação da requerida no 

pagamento das verbas de sucumbência, consistente no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser depositados 

em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mediante 

depósito no Banco nº 001 – Banco do Brasil, Agência n.º 3834-2, conta 

corrente nº 1041.050-3; l) protestam provar o alegado por todos os meios 

de prova em direito permitidos, requerendo, desde logo, o depoimento 

pessoal da requerida e a oitiva da testemunha abaixo, reservando-se o 

direito de usar os demais recursos probatórios que se fizerem 

necessários ao deslinde da ação." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: "Lote Urbano 05, Quadra R-2, Loteamento Embrião Urbano 

Carlinda, na cidade de Carlinda-MT, com área de 500,00m² (quinhentos 

metros quadrados), objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT." 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação do 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 
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incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e 

Município de Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 15 de agosto de 

2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de 

Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001508-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DURCELINA ANDRE MIRANDA (AUTOR(A))

JOSE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001508-33.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: DURCELINA ANDRÉ 

MIRANDA, brasileira, casada, aposentada, RG: 1676924-4 SSP/MT, CPF: 

028.474.991-56 e JOSÉ MIRANDA brasileiro, casado, aposentado, RG: 

1972998-2 SSP/PR, CPF: 319.991.909-04, residentes e domiciliados na 

Rua das Adálias, n° 24, Centro, município de Carlinda-MT. ADVOGADO(S) 

DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso PARTE 

REQUERIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, 

nº 165, Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP. CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: "DURCELINA ANDRÉ MIRANDA, brasileira, casada, 

aposentada, RG: 1676924-4 SSP/MT, CPF: 028.474.991-56 e JOSÉ 

MIRANDA, brasileiro, casado, aposentado, RG: 1972998-2 SSP/PR, CPF: 

319.991.909-04, residentes e domiciliados na Rua das Adálias, n° 24, 

Centro, no município de Carlinda-MT, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, vem, com fulcro no art. 1.238 e 1.243, do 

Código Civil, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL 

URBANO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no endereço 

na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, na 

forma que passa a expor e requerer. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

Inicialmente, afirma o autor ser juridicamente necessitado, não possuindo 

condições de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios, 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, fazendo jus ao 

exercício do direito fundamental à GRATUIDADE DE JUSTIÇA, insculpido no 

art. 5º, LXXIV, da C.R.F.B., e ainda, em conformidade com o art. 98 da Lei 

13.105 de 16 de março de 2015, indicando a Defensoria Pública para o 

patrocínio da causa (declaração de hipossuficiência anexa). DOS FATOS 

- Os autores são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote 

07, Quadra R-12 (doze), situado na Rua Adálias, n° 24, Centro, com área 

de 500,00m² (quinhentos metros quadrados), situado no núcleo urbano do 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o nº 1.403, Livro 2-G. O imóvel 

permanece registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola de Cotia, 

responsável pelo povoamento do município de Carlinda durante a década 

de 80, uma vez que os compradores originais não foram agraciados com 

os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com o recibo de 

quitação do bem. Assim, desde o ano de 1985 a posse do imóvel em 

questão tem sido transferida sem a devida regularização, apenas por meio 

de contratos de venda e compra, como se observa pelos documentos que 

seguem em anexo. Meados de 1992, a Cooperativa Cotia efetuou a venda 

do imóvel, por meio de compromisso de compra e venda para o Sr. 

Sebastião Donizete dos Santos, sendo este, o primeiro proprietário do 

imóvel, no qual adquiriu o bem no valor de Cr$ 661.375,00 (seiscentos e 

sessenta e um mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros), na época 

(anexos). Já no mesmo ano o Sr. Sebastião efetuou a venda do 

respectivo imóvel para a Sr. Avacy Bonafin, conforme o contrato de 

compra e venda. Posteriormente, já no ano de 1999, o Sr. Avacy 

conjuntamente com sua esposa, realizou a venda do imóvel da mesma 

forma (contrato de compra e venda), para o Sr. Sebastião Pereira dos 

Santos. O mesmo, veio realizar a última venda do imóvel para o Sr. José 

Miranda, na quantia correspondente de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 

reais), de acordo com o contrato de compra venda em anexo, outorgando 

os poderes de posse domínio sem quaisquer restrições. Nesse ínterim, a 

autora exerce a posse do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta 

(contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceu sua 

moradia habitual, há mais de 1 (um) ano, ressaltando que o mesmo detém 

a cadeia possessória do lote há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus 

à aquisição da propriedade por meio da usucapião. O conjunto das 

assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da 

usucapião será feito mediante os documentos que instruem a exordial e 

através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas. DOS PEDIDOS - Ante 

o exposto, requer a Vossa Excelência sejam: a) Deferidos os benefícios 

da Justiça Gratuita, pois os autores não possuem condições de arcar com 

o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; b) 

Determinada a citação, via postal, do réu no endereço acima fornecido 

para, querendo, compareça a audiência a ser designada por V. Exa, 

constando no mandado que o prazo para contestação flui da referida 

solenidade; c) Determinada a citação pessoal, através de Oficial de 

Justiça, dos confinantes nos endereços descritos abaixo, bem como a 

citação, via Edital, dos réus ausentes, incertos e dos eventuais 

interessados; d) Intimada, via correio, a Fazenda Pública da União, do 

Estado de Mato Grosso e do Município para que manifestem eventual 

interesse na causa; e) Intimada a Defensoria Pública do Estado de todos 

os atos e termos do processo; f) Determinada a intimação do Ministério 

Público ante o interesse social na presente causa; g) Ao final, julgado 

procedente o pedido inicial para o fim de declarar o domínio dos autores 

sobre o imóvel urbano denominado Lote 07, Quadra R-12, situado na Rua 

Adálias, n° 24, Centro, com área de 500,00m² (quinhentos metros 

quadrados), objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta sob o nº 1.403, Livro 2-G, conforme memorial em 

anexo; i) Após, expedido ofício ao CRI de Alta Floresta-MT, para que 

efetue a transferência do imóvel para o nome dos autores, 

independentemente de emolumentos dada a hipossuficiência financeira da 

parte, e envie cópia atualizada do registro; j) Para provar o alegado, 

requer a juntada dos inclusos documentos, sejam ouvidas em audiência as 

testemunhas abaixo arroladas, bem como todos os meios de prova em 

direito permitidos." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote 07, 

Quadra R-12 (doze), situado na Rua Adálias, n° 24, Centro, com área de 

500,00m² (quinhentos metros quadrados), situado no núcleo urbano do 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT." 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

Requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 
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incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e 

Município de Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 16 de agosto de 

2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de 

Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002625-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

CANDIDO DAVID PEREZ (AUTOR(A))

ENEDINA PERES DAVID (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GVA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1002625-59.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: 10.000,00 

ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: CANDIDO DAVID PEREZ, 

espanhol, casado, empresário, RG: 852.748 SSP/MT, CPF: 

127.669.849-68, e sua mulher ENEDINA PERES DAVID, brasileira, casada, 

empresária, RG: 3623660-4 SSP/SP, CPF: 562.818.469-15, residentes e 

domiciliados na Cerâmica do Corintiano, Rodovia MT-208, KM 125, Zona 

Rural, na cidade de Carlinda-MT. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

CARLOS EDUARDO FURIM - OAB/MT 6543. PARTE REQUERIDA: GVA 

INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF nº 

18.387.245/0001-89, sediada na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 50, 

Centro, Carlinda-MT. CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

caso queiram, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 

fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: "CANDIDO DAVID 

PEREZ e ENEDINA PERES DAVID, por seu procurador que esta subscreve, 

vêm, ajuizar a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em 

desfavor de GVA INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 18.387.245/0001-89, sediada na Av. Tancredo de Almeida 

Neves, nº 50, Centro, Carlinda-MT, pelos seguintes fundamentos de fato e 

de direito: DOS FATOS - Os autores a mais de 15 (quinze) anos vem 

exercendo a posse de forma mansa e pacífica, contínua, sem oposição e 

com animus domini, sobre o imóvel denominado Lote 06, Quadra CE-3, com 

área de 982,62m² no núcleo urbano de Carlinda, nessa comarca, com a 

seguinte descrição conforme a certidão que acompanha essa inicial. O 

referido imóvel tem exercício possessório pelos autores desde o ano de 

1988, ultrapassando o lapso temporal previsto no Código Civil e sempre foi 

exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta, o que os legítima a 

promoverem a presente Ação de Usucapião Extraordinário. A ação é 

proposta em desfavor da pessoa jurídica que figura no polo passivo em 

razão de que notoriamente, a mesma assumiu as obrigações inerentes 

aos imóveis de Carlinda que pertenciam à Cooperativa Agrícola de Cotia. 

DOS REQUERIMENTOS - Assim sendo, o Autor propõe a presente ação de 

usucapião extraordinária da área em comento, no Registro Geral de 

Imóveis de Alta Floresta, requerendo a sua procedência e seja o decisório 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, através da 

expedição de competente mandado judicial, determinando-se a transcrição 

da matrícula para o autor da ação. No prazo de emenda da inicial, indicará 

os confrontantes do imóvel, a fim de que seja determinada a citação, por 

mandado, dos confrontantes bem como de seus eventuais respectivos 

cônjuges, se pessoas naturais casadas forem, como desde já requer. 

Pede também a citação, por editais, de terceiros interessados, para que 

não se alegue ignorância ou nulidade, incertos, ausentes e 

desconhecidos; Pede também a intimação, por via postal, com aviso de 

recebimento, dos representantes das Fazendas Públicas da União, do 

Estado de Mato Grosso, e do município de Carlinda, para que manifestem 

seu interesse na presente ação, se houver, e a intervenção do 

Representante do Ministério Público em todos os atos do processo. 

Protesta provar o alegado pela documentação ora juntada e por todos os 

meios de prova em direito admitidos e, na eventualidade de alguma 

contestação, pelo depoimento pessoal do(s) contestante(s), desde já 

requerido(s), sob pena de confissão, condenando o(s) mesmo(s) ao 

pagamento das custas processuais, verbas honorárias (em caso de 

contestação do pedido apenas) e demais cominações legais que 

houverem." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote 06, Quadra 

CE-3, Loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, com área de 

982,62m², situado no núcleo urbano da cidade de Carlinda-MT, objeto da 

matrícula nº 1.403, livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta-MT." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a 

inicial (...). Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, bem como 

os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 

263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se 

quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo 

de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por 

edital, por entender ser medida desnecessária. Neste sentido segue a 

jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos - 

Curador especial.- Aos réus e interessados incertos, citados por edital, 

não deve ser nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve 

ser excluída.- Se não era o caso de nomeação do curador especial não se 

pode conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) 

Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda 

Pública da União, Estado e Município de Carlinda para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta 

Floresta, 16 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete 

Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001615-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001615-77.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: 20.000,00 

ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: NEUSA DE MEDEIROS, brasileira, 

viúva, do lar, Filiação: Alvino Baltazar de Medeiros e Maria Encarnação 

Medeiros, natural de Curitiba-PR, nascida aos 02/09/1962, RG: 1614669-7 

SSP/MT, CPF: 009.677.531-98, residente e domiciliada na Rua das 

Orquídeas, n° 585, Centro, município de Carlinda-MT. ADVOGADO(S) DA 

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

PARTE REQUERIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no endereço 

na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP. 

CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 
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EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS 

AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma 

do art. 942 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente. RESUMO DA INICIAL: "NEUSA DE MEDEIROS, brasileira, viúva, 

do lar, RG: 1614669-7 SSP/MT, CPF: 009.677.531-98, pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem, com fulcro no art. 1.238 e 

1.243, do Código Civil, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE 

IMÓVEL URBANO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no endereço 

na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, na 

forma que passa a expor e requerer. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

Inicialmente, afirma o autor ser juridicamente necessitado, não possuindo 

condições de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios, 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, fazendo jus ao 

exercício do direito fundamental à GRATUIDADE DE JUSTIÇA, insculpido no 

art. 5º, LXXIV, da C.R.F.B., e ainda, em conformidade com o art. 98 da Lei 

13.105 de 16 de março de 2015, indicando a Defensoria Pública para o 

patrocínio da causa. DOS FATOS - A autora é legítima possuidora do 

imóvel urbano denominado Lote 12 (doze), Quadra R-27, situado no 

Loteamento Denominado Embrião Urbano de Carlinda, com área de 

500,00m² (quinhentos metros quadrado), objeto da matrícula no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o nº 1.403, Livro 

2-G. O imóvel permanece registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola 

de Cotia, responsável pelo povoamento do município de Carlinda durante a 

década de 80, uma vez que os compradores originais não foram 

agraciados com os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com 

o recibo de quitação do bem. Assim, desde o ano de 1985 a posse do 

imóvel em questão tem sido transferida sem a devida regularização, 

apenas por meio de contratos de venda e compra, como se observa pelos 

documentos que seguem em anexo. O Sr. José Oliveira Bueno foi o 

primeiro comprador do lote, sendo este, adquirido de maneira direta da 

Cooperativa Cotia por meio de contrato de compra e venda, no qual foi 

dado na importância de Cr$ 220,00 (duzentos e vinte cruzados novos) na 

época. Ocorre que, o referido imóvel veio a ser vendido da mesma forma 

pelo o Sr. José Bueno para o Sr. Sebastião Nunes dos Santos no ano de 

1997, bem como já nos anos de 2003, foi nomeado como procurador do 

imóvel o Sr. Sebastião, para o fim especial de aceitar e assinar uma 

Escritura Pública de Compra e Venda, á ser outorgada pela Cooperativa 

Agrícola Cotia. No mais, o imóvel veio a ser vendido novamente, e por sua 

vez o Sr. Laniel Evangelista dos Santos passou a ser o proprietário do 

bem, porém por pouco tempo, visto que o mesmo efetuou a venda para o 

Sr. Geraldo Gonçalves Verissimo. Diante dessas cadeias sucessórias do 

imóvel, por meio de contrato e venda, a Sra. Neusa de Medeiros fora a 

última adquirente do bem, bem como adquiriu o imóvel do Sr. Geraldo 

Gonçalves Verissimo por meio de um contrato de Permuta, em anexo, 

sendo esta a atual possuidora do bem. Nesse ínterim, a autora exerce a 

posse do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem 

oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceu sua moradia habitual, há 

mais de 05 (cinco) anos, ressaltando que o mesmo detém a cadeia 

possessória do lote há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à 

aquisição da propriedade por meio da usucapião. O conjunto das 

assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da 

usucapião será feito mediante os documentos que instruem a exordial e 

através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas. DOS PEDIDOS - Ante 

o exposto, requer a Vossa Excelência sejam: a) Deferidos os benefícios 

da Justiça Gratuita, pois a autora não possui condições de arcar com o 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; b) 

Determinada a citação, via postal, do réu no endereço acima fornecido 

para, querendo, compareça a audiência a ser designada por V. Exa, 

constando no mandado que o prazo para contestação flui da referida 

solenidade; c) Determinada a citação pessoal, através de Oficial de 

Justiça, dos confinantes nos endereços descritos abaixo, bem como a 

citação, via Edital, dos réus ausentes, incertos e dos eventuais 

interessados; d) Intimada, via correio, a Fazenda Pública da União, do 

Estado de Mato Grosso e do Município para que manifestem eventual 

interesse na causa; e) Intimada a Defensoria Pública do Estado de todos 

os atos e termos do processo; f) Determinada a intimação do Ministério 

Público ante o interesse social na presente causa; g) Ao final, julgado 

procedente o pedido inicial para o fim de declarar o domínio da autora 

sobre o imóvel urbano denominado Lote 12 (doze), Quadra R-27, situado 

no Loteamento Denominado Embrião Urbano de Carlinda, com área de 

500,00m² (quinhentos metros quadrado), objeto da matrícula no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 

2-G, conforme memorial em anexo; h) Após, expedido ofício ao CRI de Alta 

Floresta-MT para que efetue a transferência do imóvel para o nome dos 

autores, independentemente de emolumentos dada a hipossuficiência 

financeira da parte, e envie cópia atualizada do registro; j) Para provar o 

alegado, requer a juntada dos inclusos documentos, sejam ouvidas em 

audiência as testemunhas abaixo arroladas, bem como todos os meios de 

prova em direito permitidos." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

"Lote 12, Quadra R-27, situado no Loteamento denominado Embrião 

Urbano de Carlinda, com área de 500,00m², objeto da matrícula nº 1.403, 

livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta-MT." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Exequente (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Cite-se, a requerida no endereço 

declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores e os 

respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador especial 

aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender ser 

medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e 

Município de Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Marise Ivete W. Bocardi, digitei. Alta Floresta, 16 de agosto de 

2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de 

Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001652-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001652-07.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: NEIDE RODRIGUES DOS 

SANTOS, brasileira, solteira, professora, Filiação: José Maria Rodrigues e 

Doralice Coelho dos Santos, natural de Ataleia-MG, nascida aos 

30/06/1965, RG: 535.792-6 SSP/MT, CPF: 384.596.041-87, residente e 

domiciliada na Rua Professor José Wilson de Andrade, n° 558, Centro, 

Carlinda-MT. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA 

DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA. PARTE REQUERIDA: 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, nº 165, 

Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836. CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 
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dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: "NEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, professora, RG: 535.792-6 SSP/MT, CPF: 384.596.041-87, pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem, com fulcro 

no art. 1.238 e 1.243, do Código Civil, propor a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA 

DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no 

endereço na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de 

Jundiaí/SP, na forma que passa a expor e requerer. DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - Inicialmente, afirma o autor ser juridicamente necessitado, não 

possuindo condições de arcar com as custas judiciais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, fazendo 

jus ao exercício do direito fundamental à GRATUIDADE DE JUSTIÇA, 

insculpido no art. 5º, LXXIV, da C.R.F.B., e ainda, em conformidade com o 

art. 98 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, indicando a Defensoria 

Pública para o patrocínio da causa. DOS FATOS - A autora é legítima 

possuidora do imóvel urbano denominado Lote 01 (um), Quadra R-6, 

situado no Loteamento Denominado Embrião Urbano de Carlinda, com área 

de 500,00m² (quinhentos metros quadrados), situado no núcleo urbano do 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 2-G. O imóvel 

permanece registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola de Cotia, 

responsável pelo povoamento do município de Carlinda durante a década 

de 80, uma vez que os compradores originais não foram agraciados com 

os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com o recibo de 

quitação do bem. Assim, desde o ano de 1985 a posse do imóvel em 

questão tem sido transferida sem a devida regularização, apenas por meio 

de contratos de venda e compra. A Sra. Marines Grandini foi a primeira 

adquirente do imóvel, sendo está negociação feita por meio de contrato e 

compra e venda com a Cooperativa Cotia, sendo pago na época Cr$ 

661.375 (seiscentos e sessenta e um mil e trezentos e setenta e cinco 

cruzeiros), diretamente a colonizadora, conforme o recibo em anexo. 

Ocorre que no 2003, 18 (dezoito) anos depois, a Sra. Neide Rodrigues dos 

Santos, veio a comprar o respectivo lote do Sr. Alcir Feldberg, por uma 

quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com o 

contrato de compra e venda em anexo, e que desde o ano 2003, a autora 

é a legítima possuidora do imóvel. Nesse ínterim, a autora exerce a posse 

do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem 

oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceu sua moradia habitual, há 

mais de 15 (quinze) anos, ressaltando que o mesmo detém a cadeia 

possessória do lote há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à 

aquisição da propriedade por meio da usucapião. O conjunto das 

assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da 

usucapião será feito mediante os documentos que instruem a exordial e 

através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas. DOS PEDIDOS: Ante 

o exposto, requer a Vossa Excelência sejam: a) Deferidos os pedidos da 

justiça Gratuita, pois a autora não possui condições de arcar com o 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; b) 

Determinada a citação via postal, do réu no endereço acima fornecido 

para, querendo, compareça a audiência a ser designada por V. Exa., 

constando no mandado que o prazo para contestação fui da referida 

solenidade; c) determinada a citação pessoal, através de oficial de justiça, 

dos confinantes nos endereços descritos abaixo, bem como a citação, via 

edital dos réus ausentes, incertos e dos demais interessados; d) Intimada, 

via correio, a Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do 

Município para que manifestem eventual interesse na causa; e) Intimada a 

Defensoria Pública do Estado de todos os atos e termos do processo; f) 

Determinada a intimação do Ministério Público ante o interesse social na 

presente causa; g) Ao final, julgado procedente o pedido inicial para o fim 

de declarar o domínio da autora sobre o imóvel urbano denominado Lote 

01 (um), Quadra R-6, situado no Loteamento Denominado Embrião Urbano 

de Carlinda, com área de 500,00m² (quinhentos metros quadrado), situado 

no núcleo urbano do município de Carlinda/MT, objeto da matrícula no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 

1.403, Livro 2-G, conforme memorial anexo aos autos; h) Após, expedido 

ofício ao CRI de Alta Floresta-MT para que efetue a transferência do 

imóvel para o nome os autores, independentemente de emolumentos dada 

a hipossuficiência financeira da parte, e envie cópia atualizada do registro; 

i) Para provar o alegado, requer a juntada dos inclusos documentos, sejam 

ouvidas em audiência as testemunhas abaixo arroladas, bem como todos 

os meios de prova em direito permitidos." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: "Lote 01, Quadra R-6, situado no loteamento denominado 

Embrião Urbano de Carlinda, com área e 500,00m², situado no núcleo 

urbano na cidade de Carlinda-MT, objeto da matrícula nº 1.403, livro 2-G, 

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT." 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

Requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e 

Município de Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Marise Ivete W. Bocardi, digitei. Alta Floresta, 21 de agosto de 

2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de 

Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001844-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001844-37.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

50.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA 

DE SOUZA, brasileira, solteira, artesã e confeiteira, Filiação: Francisco de 

Souza e Antonia Maria de Aguiar Souza, RG: 17226422 SSP/MT, CPF: 

019.248.401-03 nascida em 30/08/1985, residente e domiciliada na Rua 

Lírio Branco, s/nº, Centro, no município de Carlinda/MT, CEP: 78.587-000. 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA. PARTE REQUERIDA: 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, nº 165, 

Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836. CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: "LUCIANA APARECIDA DE SOUZA, brasileira, 

solteira, artesã e confeiteira, RG: 17226422 SSP/MT, CPF: 019.248.401-03, 

nascida em 30/08/1985, através da Defensoria Pública do Estado de Mato 
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Grosso, vêm, ingressar com AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, nº 165, 

Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, pelos motivos a seguir 

delineados: DOS FATOS - Nos anos 80, no auge das políticas para o 

povoamento da região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o 

Governo Federal transferiu a área que corresponde atualmente o 

Município de Carlinda/MT em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola 

de Cotia, para que fizesse o povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. 

A ora requerida Cooperativa Cotia iniciou o povoamento do Município de 

Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às 

famílias que se mudaram para referida localidade, muitas vindas da região 

Sul do País. Houve o povoamento do Município de Carlinda/MT, entretanto, 

a população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram 

agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, recebendo tão só 

recibo de quitação pela aquisição dos lotes urbanos. O empreendimento 

da ora requerida Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se 

esperava, sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de 

Carlinda/MT nos anos 90. A atual questão fundiária do Município de 

Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população carlidense 

não detém o titulo de propriedade de seus lotes. Feita essa breve 

introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a questão 

fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido 

inicial. A requerente é legitima possuidora do lote nº 16, quadra R-21, 

Loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, com área total de 

500,00 m² (quinhentos metros quadrados) na cidade e Município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca 

de Alta Floresta/MT. O imóvel está registrado no CRI da Comarca de Alta 

Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, 

conforme inclusa cópia da matrícula. Ocorre que no dia 26 de agosto de 

1991, o Sr. Otelino Ferreira comprou o imóvel da requerida, conforme 

escritura de compra e venda. Por fim, em 13 de agosto de 2015, a 

requerente, Sra. Luciana Aparecida de Souza, comprou o referido lote 

conforme contrato de compra e venda de imóvel urbano, comprovando 

que a requerente possui a cadeia possessória do objeto da lide. 

Corroborando com os fatos, fora juntado aos autos junto desta inicial, 

cópia dos contratos supramencionados, bem como conta de energia e 

agua em nome da requerente. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requer: a) 

os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal e no art. art. 4º da Lei n. 1.060/50, pois a requerente 

não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inclusas declaração; b) a citação da 

requerida, no endereço indicado no preâmbulo, para, querendo, 

contestarem o pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato, consignando no mandado as 

advertências do art. 334 e 344 do CPC/2015; c) citação pessoal, através 

de Oficial de Justiça, dos confinantes nos endereços descritos abaixo; d) 

a intimação via correio, da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato 

Grosso e do Município, na forma do art. 943 do CPC, para que manifestem 

eventual interesse na causa; f) intimação do Ministério Público Estadual 

para acompanhar o feito; g) intimação pessoal da Defensoria Pública de 

todos os atos e termos do processo, nos termos da LC 80; h) ao final, a 

total procedência do pedido inicial, para o fim de declarar o domínio 

(através da usucapião) da requerente sobre a área de lote nº 16, quadra 

R 21, loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, com área de 

500,00m² (quinhentos metros quadrados), na cidade e Município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de 

Alta Floresta/MT; i) após o trânsito em julgado da sentença, expedição de 

ofício ao CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, para que efetue a 

transferência do lote identificado pelo lote nº 16, com uma área total de 

500,00m² (quinhentos metros quadrados), localizado na quadra nº R 21, 

no Centro, loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, na cidade e 

Município de Carlinda/MT, registrado sob a matrícula n.º 1.403, Livro 2-G; j) 

condenação da requerida no pagamento das verbas de sucumbência, 

consistente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, devendo ser depositados em favor da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, mediante depósito no Banco n.º 001 – Banco do 

Brasil, Agência n.º 3834-2, conta corrente n.º 1041.050-3; l) protestam 

provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, 

requerendo, desde logo, o depoimento pessoal da requerida e a oitiva da 

testemunha abaixo, reservando-se o direito de usar os demais recursos 

probatórios que se fizerem necessários ao deslinde da ação." 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote 16, Quadra R-21, 

loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, com área de 500,00m², 

situado no município de Alta Floresta-MT, objeto da matrícula nº 1.403, livro 

2-G, da Comarca de Alta Floresta-MT." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos em 

correição. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, bem como os 

confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 

do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se 

quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo 

de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por 

edital, por entender ser medida desnecessária. Neste sentido segue a 

jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos - 

Curador especial.- Aos réus e interessados incertos, citados por edital, 

não deve ser nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve 

ser excluída.- Se não era o caso de nomeação do curador especial não se 

pode conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) 

Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda 

Pública da União, Estado e Município de Carlinda para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta 

Floresta, 16 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete 

Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002823-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (AUTOR(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (ADVOGADO(A))

ADRIANA CONDE COSTA (AUTOR(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SILVA DE SOUSA (RÉU)

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1002823-96.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.152,69 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: ADRIANA CONDE 

COSTA CUISSI, brasileira, RG: 8.900.335-0 SSP/PR, CPF: 036.670.389-76 e 

seu cônjuge LUIS AUGUSTO CUISSI, brasileiro, advogado, RG: 

30.364.786-3 SSP/SP, CPF: 218.912.368-22, endereço: Av. Ariosto da 

Riva, nº 3385, Sala 02, Edifício Dalla Riva, Centro, Alta Floresta-MT. 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB/MT 

14430-A. PARTE REQUERIDA: ELIZABETH SILVA DE SOUSA, brasileira, 

solteira, RG: 1.222.961-0 SSP/MT, CPF: 536.549.941-72, Rua A-06, nº 619, 

Setor A, Alta Floresta-MT e INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZAÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 03.115.268/0001-67, com 

sede na Av. Ariosto da Riva, nº 3145, centro, nesta cidade de Alta 

Floresta-MT. CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

caso queiram, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 

fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: "ADRIANA CONDE 

COSTA CUISSI, brasileira, casada, RG: 8.900.335-0 SSP/PR, CPF: 
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036.670;389-76 e seu cônjuge LUIS AUGUSTO CUISSI, brasileiro, 

advogado, RG: 30.364786-3 SSP/SP, CPF: 218.912.368-22, por seu 

Advogado, vêm, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO 

com fundamento no artigo 1.242 e ss do Código Civil, observando-se o 

procedimento especial previsto nos arts. 941 e seguintes do CPC, em face 

de ELIZABETH SILVA DE SOUSA, brasileira, solteira, professora, 

portadora do RG: 1.222.961-0 SSP/MT, CPF: 536.549.941-72, residente e 

domiciliada na Rua A-6, n° 619, Setor A, no município de Alta Floresta/MT, 

e INDECO - INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA, 

com sede nesta cidade de Alta Floresta-MT, à Avenida Ariosto da Riva, nº 

3145, Centro, inscrito no CNPJ nº 03.115.268/0001-67, pelos motivos de 

fato e de direito que a seguir expõem: DOS FATOS - No dia 06 de 

Setembro de 2016, os Autores adquiriram, por contrato particular de 

compra e venda do imóvel com transferência de posse descrito a seguir 

situado no Setor A de Alta Floresta-MT, conforme planta e memorial 

descritivo anexo aos autos: - Imóvel 01: com área de 1,000m2 (um mil 

metros quadrados), contendo um prédio com área de 257,94m2, 

denominado Lote 20, Quadra 12, situado no Setor A, na cidade Alta 

Floresta, Estado de Mato Grosso; A vendedora Elizabeth Silva de Sousa, 

era detentora da posse a mais de 15 (quinze) anos de forma mansa e 

pacífica. Analisando o artigo 1.242, §único, Código Civil que dispõe que 

será de 5 (cinco) anos o prazo para adquirir a propriedade do imóvel 

quando efetuada onerosamente. Sendo assim, combinado com o artigo 

1.243 do Código Civil, pode o possuidor acrescentar a sua posse a dos 

antecessores, desde que contínuas, pacificas, com justo titulo e de boa 

fé, para fins de contar o tempo exigido pelo artigo 1.242 do CC. Posto isto, 

os requisitos e formalidade processuais determinados por lei, restam 

devidamente comprovados pela escritura particular de compra e venda 

com transferência de posse, de modo que comprova a posse mansa, 

pacífica e incontestada pelo lapso temporal determinado em lei, bem como, 

pelo levantamento planimétrico conforme planta do imóvel com os devidos 

rumos e confrontações. CONFINANTES - Por conseguinte, aponta a 

qualificação dos confinantes, sendo eles: Lado Direito: Maria da 

Conceição Santos da Silva, brasileira, inscrita no CPF sob n° 

353.250.971-72, com endereço na Rua A 6, n° 615, Setor A, neste 

município de Alta Floresta/MT; Do lado esquerdo: Raimunda Nonata 

Gonçalves Costa, brasileira, inscrita no CPF sob n° 183.971.153-15, com 

endereço na Rua A 6, n° 621-A, Setor A, neste município de Alta 

Floresta/MT; Fundos: Eliete Cevins da Costa, brasileira, inscrita no CPF sob 

n° 002.886.281-47, com endereço na Rua A 5, n° 521; Setor A, neste 

município de Alta Floresta/MT. A SOMA DOS TEMPOS DE POSSES - De 

notar-se que não se exige tempo de posse exclusiva da requerente do 

usucapião, podendo o tempo exigido resultar da soma da posse atual com 

a de antecessores. No caso em tela, a Requerente possui os contratos 

particulares que comprovam que a sua antecessora havia adquirido a 

propriedade de forma onerosa, e que exerceu a mesma, a posse mansa e 

pacífica a mais de 15 (quinze) anos. No tempo total de posse informado de 

15 (quinze) anos, deverá ser incluso ao período em que a Autora, exerce 

a posse, o que corresponde a 02 (dois) anos, somado o tempo que a 

Autora exerce no imóvel a posse mansa, pacífica e ininterrupta, 

correspondente a 17 (dezessete) anos preenchendo portanto o requisito 

do prazo mínimo para a aquisição da propriedade. DOS PEDIDOS - Ante o 

exposto, consumada a prescrição aquisitiva e, ainda, considerando que a 

pretensão da autora encontra respaldo no art: 1.242 do Código Civil, 

requer: a) Os benefícios da justiça gratuita, vez que se declara pobre no 

sentido jurídico do termo, conforme declaração anexa; b) Intimação do 

ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; c) Citação 

da ré, para que, querendo, ofereçam, resposta no prazo legal, sob pena 

de sujeitarem-se aos efeitos da revelia; d) A citação dos confinantes, 

identificados anteriormente, para que, querendo, ofereçam resposta no 

prazo legal, sob pena de sujeitarem-se aos efeitos da revelia; e) A 

expedição dos ofícios de praxe, sem prejuízo da citação editalícia; e) A 

intimação, por via postal; dos representantes das Fazendas Publicas 

(Federal Estadual e Municipal) para que manifestem interesse na causa; f) 

Seja declarado, por fim, o domínio da Autora sobre o imóvel usucapiendo, 

conforme descrito na planta e memorial descritivo anexo, nos termos e 

para os efeitos legais, expedindo-se o competente mandado para o 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Requer a produção de 

provas por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela 

juntada de documentos (anexos), e oitiva de testemunhas (art.447, 

NCPC)." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote 20, Quadra 12, 

Setor "A", Alta Floresta-MT, com área de 1.000,00m², objeto da matrícula 

nº 22.618, Livro 2-DI, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Alta Floresta-MT." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, diante 

da comprovação de recolhimento das custas processuais. Cite-se a parte 

requerida no endereço declinado na inicial, bem como os confinantes e os 

possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, 

por edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o 

disposto no artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador 

especial aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender 

ser medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: 

"EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- 

Aos réus e interessados incertos, citados por edital, não deve ser 

nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- 

Se não era o caso de nomeação do curador especial não se pode 

conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) 

Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda 

Pública da União, Estado e Município de Alta Floresta para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa. Intime-se o Douto 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, digitei. 

Alta Floresta, 16 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete 

Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 159/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso,  no uso de suas  a t r ibu ições  lega is , 

etc...RESOLVE:CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA 

CASTRO, Matrícula nº 4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora 

Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de tratamento de saúde, no dia 

13.8.2018;RESOLVE:DESIGNAR a servidora MARINELSA DE OLIVEIRA 

FERREIRA NOGUEIRA, Matrícula nº 4079, Técnica Judiciária - PTJ, para 

exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, no dia 13.8.2018.     Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 16 de agosto de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 159/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por 

motivo de tratamento de saúde, no dia 13.8.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARINELSA DE OLIVEIRA FERREIRA NOGUEIRA, 

Matrícula nº 4079, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, no dia 

13.8.2018.

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

Barra do Garças, 16 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 157/2018O 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 que a 

servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, Matrícula nº 6812, Analista 

Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara 

Criminal desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de 

compensatórias, no período de 20.8.2018 a 24.8.2018;RESOLVE:     

DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 
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Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no 

período de 20.8.2018 a 24.8.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 16 de agosto de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 157/2018

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 que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias, no período de 20.8.2018 a 

24.8.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no 

período de 20.8.2018 a 24.8.2018.

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

Barra do Garças, 16 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 156/2018     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 

que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696, 

Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo 

de compensatórias, nos dias 10 e 13.8.2018;RESOLVE:     DESIGNAR a 

servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, nos dias 10 e 13.8.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.   Barra do Garças, 16 de agosto de 2018.       

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 156/2018

 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 que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias, nos dias 10 e 13.8.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, nos dias 10 e 13.8.2018.

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

 Barra do Garças, 16 de agosto de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 158/2018     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 

que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696, 

Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo 

de compensatórias, nos dias 16 e 17.8.2018;RESOLVE:     DESIGNAR a 

servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 13185, Analista Judiciária - 

PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara 

Cível desta Comarca, nos dias 16 e 17.8.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.   Barra do Garças, 16 de agosto de 2018.       DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 158/2018

 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 que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias, nos dias 16 e 17.8.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 13185, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, nos dias 16 e 17.8.2018.

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

 Barra do Garças, 16 de agosto de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

Sentença

PROCESSO Nº:4137-11.2015.811.0004(CÓD. 200584)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

encaminhado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra 

do Garças, visando averiguar possíveis irregularidades referente a 

Matrícula nº 32.884 e nº 43.998, noticiando a existência destas duas 

matrículas referentes a mesma área. 2. Com a inicial vieram os 

documentos (fls. 05/51). 3. O primeiro imóvel, de matrícula nº 32.884 com 

área de 294,00 m²(fls. 5), refere-se a um lote de terras, situado na zona 

urbana desta cidade e município, no loteamento denominado Jardim Sena 

Marques, aberta em 12 de Agosto de 1988, sendo proveniente da 

matrícula n° 4.940, constatando-se como proprietária primitiva PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT. (fl. 05). 4. O segundo imóvel de 

matrícula nº 43.998, com área de 294,00 m²(fls.6), refere-se a um lote de 

terras, situado na zona urbana desta cidade e município, no loteamento 

denominado Sena Marques, com matrícula aberta em 03 de Abril de 1998, 

originária da matrícula nº 4.940, tendo como proprietária primitiva 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT. (fl. 06). 5. A 

matrícula 4.940 com área de 34 ha e 7.238,00 m²(fls.7) refere-se a uma 

área de terras, de propriedade primitiva da ARLINDO SENA MARQUES e 

sua mulher MARIA MARQUES DE JESUS, ARMINDO DE SENA MARQUES e 

sua mulher MARIA JOSÉ SOUZA MARQUES e MARIA LUIZA MARQUES 

LIMA e seu marido ALBERICO ROCHA LIMA, aberta em 09 de Agosto de 

1997. Consta ser originária das transcrições nº 7.019, 7.020, 7.021, 7.022. 

(fl. 07/32). Nela às fls. 11v, consta averbação de venda para a matrícula 

n.º 32.884 e também para a matrícula n.º 43.998. 6. Após serem 

solicitados, foram juntadas certidões dominiais às fls. 70/72. 7. Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fls. 55/56) pelo bloqueio da matrícula nº 

43.998, com área de 294,00 m². 8. Os interessados foram intimados (fl. 

58) para, querendo, se manifestar tendo decorrido o prazo sem qualquer 

manifestação. 9. Quanto à matrícula nº 43.998, com área de 294,00 m², 

constata-se que apesar da regularidade da cadeia e registros, ela foi 

aberta posteriormente a matrícula nº 32.884, o que significa irregularidade 

na abertura da matrícula nº 43.998. 10. Segundo o Oficial Registrador, 

aparentemente a Prefeitura de Barra do Garças doou duas vezes o lote 

05, da quadra 14, para duas pessoas diferentes. DECIDO. 11. Dessa 

maneira, é certo que as irregularidades existentes nas matrículas nº 

32.884 e nº 43.998, em duplicidade, inauguraram a presente averiguação 

que pode eventualmente culminar em retificação, nulidade ou 

cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua pretensão 

reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível competente, já 

que este foro administrativo é absolutamente incompetente para esse fim. 

12. Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente para 

processar e julgar os pedidos de cancelamento dos registros públicos, o 

que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE. 13. Com efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel 

deve ser aberta uma única matrícula, de forma que uma matrícula apenas 

pode se referir a um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a 

orientação fundada no Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da 

Matrícula. 14. Analisando a matrícula nº 32.884, denota-se que deve ser 

considerada regular, pois foi aberta e registrada anteriormente, ou seja em 

12/08/1988.. 15. Quanto a matrícula nº 43.998, foi aberta posteriormente, 

em 03 de abril de 1998, e pelo Princípio da Prioridade, prevalece sobre 

duplicidade a matrícula a mais antiga. 16. Diante de todo o exposto, 

denota-se que há no caso dos autos, indícios de Duplicidade de Matrícula 

e Fraude ao Registro Público. DISPOSITIVO. 17. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 da CNGC, determino o 

bloqueio da Matrícula nº 43.998, o que faço a fim de se evitar lesões de 

difícil reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador 
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que não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização 

judicial. 18. Expeça-se mandado de averbação ao Cartório do 1º Ofício de 

Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio da matrícula nº 

43.998, na forma determinada. 19. Intimem-se, publicando esta decisão no 

DJE. 20. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 21. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 21 de agosto de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219949 Nr: 2794-43.2016.811.0004

 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: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Alimentação de Barra do Garças e Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 22.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, 

resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no art.487, I, CPC/2015, 

e por consequência:i)REJEITO o pedido de reparação por danos 

morais.ii)CONDENO a requerida no pagamento de reparação por danos 

materiais, no valor de R$ 9.239,64 (nove mil duzentos e trinta e nove reais 

e sessenta e quatro centavos), com incidência de juros de mora de 1% 

a.m, a contar da citação, enquanto a correção monetária deve ser 

procedida pelo IPCA, a partir de cada desembolso (súmula 43, 

STJ).23.Dada a sucumbência recíproca, CONDENO as partes no 

pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% 

para cada, e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da 

condenação em favor do patrono da parte autora e em 15% sobre o valor 

pleiteado a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor 

do (s) advogado (s) da requerida, com fundamento no art.85, §2º, 

CPC/2015, verbas que ficam com a exigibilidade suspensa quanto à 

pessoa jurídica requerente, já que beneficiária da gratuidade da justiça 

(art.98, §3º, CPC/2015).24.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282681 Nr: 8696-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Márcio Capellano, Ana Rita Rippi 

Capellano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que a citação via Correio fora infrutífera, conforme fls. 

60/61v e que não há tempo hábil para citação via carta precatória, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a redesignação da 

audiência com tempo hábil para citação e intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260195 Nr: 13064-92.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aryane Leão Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

Paula - OAB:13.183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254895 Nr: 9529-58.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Pacini Leal, José Bispo dos Santos, 

Alankardeque Lourenço Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270858 Nr: 1564-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Maran Deliberali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA SILVA 

MAGRI - OAB:265707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora, para comparecer na Secretaria, no prazo de 05 

dias, para retirar o ofício para fins de averbação no Cartório de Registro 

de Imóveis de Barra do Garças - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245164 Nr: 2905-90.2017.811.0004

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

Execução->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, Alessandra Alves de Oliveira - OAB:37349/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido de suspensão da execução, porque NOVAMENTE 

não foi tecida uma linha sequer acerca dos requisitos previstos no §1º do 

art.919, CPC/2015.

2.Sem prejuízo de eventual impugnação à gratuidade da justiça, DEFIRO 

por ora os benefícios da gratuidade da justiça, já que inexistem nos autos 

provas cabais da suficiência de recursos.

3. INTIME-SE a Embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284526 Nr: 9804-70.2018.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: CLEONICE SEGURADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

suspender a cobrança da fatura indicada à fl.21, bem como DETERMINO à 

requerida ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

que se abstenha de inscrever a autora em órgãos restritivos de crédito, 

assim como que eventual restrição já realizada seja excluída via 

SERASAJUD.8.CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).9.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 10.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283443 Nr: 9162-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Bontempo Brum Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206543 Nr: 7466-31.2015.811.0004

 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, A. Sandro de 

Azevedo e Cia Ltda, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José da 

Silva Sousa, Ailton Alves Teixeira, Adriano Sandro de Azevedo, Paulo 

Sérgio da Silva, Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, 

Reinaldo Silva Correia, Maria José de Carvalho, João Rodrigues de Souza, 

Valdei Leite Guimarães, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade 

da Silva, Júlio César Gomes dos Santos, Valdemir Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Muller Cabral de 

Araújo - OAB:21.101

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial da ação civil 

pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face 

de Roberto Ângelo de Farias, A. Sandro de Azevedo e CIA LTDA, Ailton 

Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues 

Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de 

Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Aguiar Raye Aguiar, Paulo 

Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir 

Benedito Barbosa, Welington Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos 

SantosConsiderando a gravidade dos atos de cada um dos 

demandados:Em relação ao agente político Roberto Ângelo de Farias, 

Prefeito de Barra do Garças, cargo máximo dentro da estrutura do ente 

federativo, demandado que tinha o dever constitucional de proteção dos 

interesses dos cidadãos de Barra do Garças, nos termos do artigo 12, 

caput, II e III, da Lei 8.429/1992, tendo em vista que deliberadamente fez 

tramitar formalmente expediente para propor e fazer aprovar autorização 

legislativa para graciosamente entregar os bens imóveis do Município a um 

particular que nada realizou para ser contemplado, quando até mesmo 

programas habitacionais destinados a entregar minúsculas unidades a 

pessoas necessitadas são precedidas de alguma concorrência:Declaro 

perdida a função pública e o respectivo cargo em que o condenado 

estiver investido;Suspendo seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, 

tendo em conta que o agente, diante do patrimônio público, agiu como se 

dono fosse, agraciando pessoa em particular, justamente com a riqueza 

popular que devia tutelar; Condeno ao ressarcimento dos danos causados 

ao Município de Barra do Garças, apuráveis em liquidação;Condeno ao 

pagamento de multa civil no valor de cinquenta vezes a última 

remuneração percebida no cargo de prefeito, tendo em conta o elevado 

grau de liderança nos fatos narrados nos autos, embora o dano tenha 

sido minorado pelo exercício do direito de ação pelo demandado;.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187336 Nr: 8160-34.2014.811.0004

 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: Cipriano Generoso de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por consequência, 

CONDENO o Requerido LUIZ BATISTA DE ALMEIDA no pagamento de R$ 

41.250,00 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais), referentes ao 

débito relativo à Nota Promissória de fls. 09, com juros de mora e 

atualização monetária que deverão incidir a partir do inadimplemento da 

obrigação , entendida esta como o dia imediatamente posterior ao 

vencimento da dívida, qual seja, 21/12/2010.22.CONDENO o Requerido no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento 

no art. 85, §2º, CPC/2015. No entanto, tais verbas deverão ficar sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante 05 (cinco) anos, uma vez 

que DEFIRO ao Requerido a gratuidade da justiça (art. 98, §3º, 

CPC/2015).23.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.24.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.25.Expeça-se o necessário.26.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191559 Nr: 11415-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho proferido em fls. 113, impulsiono os presentes 

autos e procedo a intimação do executado, na pessoa de seu advogado 

para efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 3.458,63 ( três mil e 

quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), no 

prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10% e ubcudência 

de honorários advocatícios, também no percentual de 10 %, sobre o valor 

da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283958 Nr: 9440-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Magnólia Albuquerque Peres Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilmar Pereira Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eduardo Aquino Dourado 

- OAB:24082/0-MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Não obstante os documentos trazidos com a inicial, entendo 

conveniente a justificação prévia do alegado, razão pela qual DESIGNO 

audiência de justificação PARA O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 

15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), anotando que a parte Autora 

deverá trazer suas testemunhas, no máximo de três, independentemente 

de intimação, ou, havendo necessidade, requerer a intimação, devendo o 

rol ser depositado no prazo de 10 dias, em qualquer das hipóteses.

2. Nos termos do art. 300, §2º do CPC/2015 CITE-SE o Requerido para 

comparecer em audiência, na qual poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado.

3. O prazo para contestar, de quinze (15) dias, contar-se-á a partir da 

intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, CPC/2015).

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180453 Nr: 2390-60.2014.811.0004

 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: Izalfira Francisca Guimarães Melo, Vilma Pires de Melo, 

Juaci Roberto Rezende Coelho, Joana Dark Guimarães, Maria Conceição 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS MERCÊS CASAL DE REY, 

ESPÓLIO DE JOSÉ CASAL DE REY JUNIOR, Carlos Gonçalves de Almeida, 

Laurizeth Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que acarta 

precatória de fls. 159/163 fora devolvido na secretaria com diligência 

totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283968 Nr: 9446-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Chapadense Çtda, Domiciano 

Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS - 

OAB:9106-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o processamento desta ação quanto aos danos morais, uma 

vez que o pleito em tela deverá seguir o rito da execução, e inexiste nos 

autos título executivo referente a estes.

2. Ademais, CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias 

(art.829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, do CPC/2015.

3. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 4. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

5. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º, 

CPC/2015.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283963 Nr: 9443-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Chapadense Çtda, Domiciano 

Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS - 

OAB:9106-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inexiste título executivo quanto aos danos morais, razão pela qual o 

autor deverá propor ação própria a este fim, em virtude da 

incompatibilidade de ritos.

2. Ademais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, trazendo aos autos as notas promissórias em suas vias 

originais, por ser requisito essencial à formação válida desta ação, o que 

visa assegurar a autenticidade da cártula apresentada, bem como afastar 

a hipótese de ter o título circulado, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme art. 321 do CPC/2015.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284037 Nr: 9490-27.2018.811.0004

 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: ABMM, LVMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, FIXO os alimentos provisórios à razão de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverão ser 

depositados na conta nº 96.718-0 ag. 1308, operação 013, da Caixa 

Econômica Federal, em nome da genitora da Requerente, até o dia 10 

(dez) de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 

5.478/68.9. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).10. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo 

a qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).11. Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para 

este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público. 12. 
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DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a criança e sua 

família, no prazo de 10 (dez) dias.13. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 4º, §1º da Lei 1.060/50.14. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284830 Nr: 9980-49.2018.811.0004

 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: MBVM, PIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVdM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FIXO os alimentos provisórios à razão de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverão ser 

depositados na conta nº 96.718-0 ag. 1308, operação 013, da Caixa 

Econômica Federal, em nome da genitora da Requerente, até o dia 10 

(dez) de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 

5.478/68.8. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).9. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).10. Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para 

este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público. 11. 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a criança e sua 

família, no prazo de 10 (dez) dias.12. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 4º, §1º da Lei 1.060/50.13. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284828 Nr: 9978-79.2018.811.0004

 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: Adevaldo Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Em razão da improbabilidade de composição das partes, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, 

§4º, II, CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

art.231,CPC/2015.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284022 Nr: 9479-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Felipe de Souza Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar, ajuizada 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRSIOS S/A em face de 

JEAN FELIPE DE SOUZA MESQUITA.

 2. Ao deferimento da liminar postulada pelo autor é necessária a 

constituição em mora do devedor, a qual pode se dar por meio de 

notificação extrajudicial ou de protesto do título. No caso em tela, a 

notificação enviada por correios com AR não foi entregue ao devedor pelo 

motivo “endereço insuficiente”, de forma que não restou provada a 

constituição em mora do devedor.

 3. Ademais, não consta nos autos nenhum outro documento hábil a 

demonstrar constituição em mora do requerido.

4. Ante o exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, instruindo o feito com algum documento capaz de 

comprovar que constituiu em mora o devedor, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015.

5. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283532 Nr: 9223-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLEIO JOSE DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo STRADA WORKING 

1.4 MPI FIRE FLEX 8V CS, marca FIAT, cor BRANCA, ano/modelo 

2016/2016, chassi: 9BD57814UGB090149, PLACA QBP1113, RENAVAM 

1086394680, conforme descrito na inicial.11.Executada a liminar, CITE-SE 

o Requerido para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar 

a ação, em 15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 

10.931/04.12.O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.13.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.14.Expeça-se o 

necessário.15.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284619 Nr: 9853-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MORAES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo SAVEIRO CE FELX 

TROOPER G5 1.6 8V FLEX A/G 2P, marca VOLKSWAGEN, cor BRANCA, 

ano/modelo 2010/2011, chassi: 9BWLB05U1BP027176, PLACA NWN0760, 

RENAVAM 217837522, conforme descrito na inicial.11.Executada a liminar, 

CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 

3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 

10.931/04.12.O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.13.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.14.Expeça-se o 

necessário.15.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 280772 Nr: 7625-66.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTdS, MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor da 

dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o Exequente não 

os tenha indicado, nos termos do art. 911, c/c art. 528, §8º, do CPC/2015.

2. Conste do mandado de citação o valor do débito principal atualizado, 

mais juros, custas e honorários, que FIXO em 10% sobre o valor da 

execução, art.827, CPC/2015.

3. Decorrido o prazo de três dias sem que tenha o Executado efetuado o 

pagamento, observar-se-á o disposto no art. 824 e 913, do CPC/2015.

4. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC/2015. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art.919, CPC/2015).

5. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC/2015).

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, 

CPC/2015.

 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176632 Nr: 10668-84.2013.811.0004

 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: Lilian Limongi de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Almeida Machado 

Sugita - OAB:4705/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

10668-84.2013.811.0004, Protocolo 176632, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94970 Nr: 8722-19.2009.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo, Espólio de Humberto de 

Campos Magalhães, Marcus Vicinius Campos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não houve constrição em 

contas do executado, conforme se observa à fl. 438/439 e, em 

cumprimento a decisão de fl. 437, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 10 dias, requeira o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275544 Nr: 4453-19.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA LTDA, 

Emerson Luiz da Costa, KARINA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Fagundes Marques - 

OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ...... 1. Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o 

magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução 

quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) 

requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de 

dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No 

caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, 

porque, compulsando os autos, não se verificou a relevância da 

argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o 

acórdão vergastado não merece reparos. 3. Ademais, é certo que, a 

depender do caso, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo - soberano 

na análise dos fatos e provas dos autos - encontra óbice na Súmula 

7/STJ, porquanto seria necessária a incursão nos elementos 

fático-probatórios dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AREsp 627620/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/04/2015, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 14/05/2015). (GRIFO NOSSO).DISPOSITIVO. 

7.Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos embargos à 

execução.8.CITE-SE a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).9.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168505 Nr: 170-26.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nairony Carvalho de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 127 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64239 Nr: 7219-65.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada do laudo de avaliação de 

fls. 243/245 e, nos termos da decisão de fl. 226, impulsiono os presentes 

autos para intimar as partes, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifestem acerca de referido laudo e requeiram o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193058 Nr: 12410-13.2014.811.0004

 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: Nilvânia Rodrigues Noleto Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Marcelo 
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Chiavagatti Francisquelli, Secretário Municipal de Administração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, JÚLIO CESAR NOGUEIRA REIS - OAB:19.166, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT7255, Maykon Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 12410-13.2014.811.0004, 

Protocolo 193058, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191218 Nr: 11186-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Humberto Nogueira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 11186-40.2014.811.0004, 

Protocolo 191218, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228063 Nr: 7778-70.2016.811.0004

 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: Jackeline Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Construção Civil e Assessoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 7778-70.2016.811.0004, 

Protocolo 228063, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189201 Nr: 9649-09.2014.811.0004

 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: João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Maria Conceição Lopes, Francisco 

Nunes Osório, Lázaro Sipriano de Carvalho, Maria Das Mercedes Braga 

Osório, Francisco Manoel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Áurea Amélia da Silva - OAB:MT 

2392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912, Lorena Mariane Osório Varajão - OAB:GO 39.824, 

MARCEL CARLOS LOPES FÉLIX - OAB:7511/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÁUREA AMÉLIA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 9649-09.2014.811.0004, Protocolo 

189201, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274113 Nr: 3616-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shaddai Munoz Moya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 3616-61.2018.811.0004, Protocolo 274113, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38749 Nr: 146-13.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marson e Nascimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROCHA MARTINS - 

OAB:OAB/GO 21.241, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 146-13.2004.811.0004, Protocolo 38749, no 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179978 Nr: 1954-04.2014.811.0004

 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: José Marinho da Costa Ferreira

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

INSS, para devolução dos autos nº 1954-04.2014.811.0004, Protocolo 

179978, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212173 Nr: 10782-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVdR, LVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIN LEONEL 

VILELA, para devolução dos autos nº 10782-52.2015.811.0004, Protocolo 

212173, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226070 Nr: 6524-62.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, LEBdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Buozi - OAB:16593-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23337/O, ARIDAQUE LUIZ NETO - OAB:3252/MT, 

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 SENTENÇA

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movidas pelas partes 

mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. O executado fora citado da ação às fls. 21.

3. Após, manifesta o exequente informando o pagamento integral do débito 

alimentar pelo executado e, por consequência, requerer a extinção do 

feito uma vez que satisfeita a obrigação (fls. 42/43).

É O RELATÓRIO. DECIDO.
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4. Ao considerar que o débito alimentar encontra-se adimplido pelo 

executado, entendo que não resta outra alternativa a este Juízo senão 

extinguir o feito.

DISPOSITIVO:

5. Diante de tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

6. Custas pelo executado e honorários que FIXO em 20% (Vinte por cento) 

sobre o valor da causa.

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189991 Nr: 10286-57.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Cardoso Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 38 fora deferida a liminar na qual restou determinada a busca e 

apreensão do veículo dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente. A diligência restou infrutífera (fls. 45).

3. O feito foi convertido em execução às fls. 74/75.

4. Às fls. 92, informa a parte autora que o requerido pagou o valor do 

débito extrajudicialmente, requerendo a extinção do feito.

5. Após, retornaram os autos conclusos.

6. É O RELATÓTIO. DECIDO.

7. Ao considerar que a informação de que a parte requerida cumpriu com 

o acordo realizado extrajudicialmente, entendo que não resta outra 

alternativa a este Juízo, senão a extinção do feito pela perda do objeto da 

ação.

DISPOSITIVO:

8. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

9. Sem custas e honorários, por não haver sequer a formação de relação 

processual.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254555 Nr: 9315-67.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitor de Jesus Câmara, José Vitor de Jesus 

Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araujo de Jesus Câmara, Fabiana 

Rodrigues Câmara, Gabriel de Araujo de jesus Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT, Luiz Regis Galvão Filho - OAB:SP 147.387

 SENTENÇA

 1. Trata-se de AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES movida 

pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes requerem a homologação do acordo firmado às fls. 104.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 104, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Nada mencionado quanto às custas processuais, estas deverão ser 

divididas em iguais partes entre os litigantes, nos termos do art. 90, §2º, 

do CPC/2015. SEM honorários.

 8. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

12. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284635 Nr: 9856-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Pereira Campos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78103 Nr: 1597-34.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniella de Andrade Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marta Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 

5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de EXECUÇÃO movida pelas partes acima mencionadas.

2. Às fls. 26V, a parte executada fora citada da ação.

3. Às fls. 83, foi expedido mandado de intimação no intuito da exequente 

requer os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

4. Fora realizada penhora no rosto destes autos em razão de execução 

na qual a exequente figura como devedora.

5. Após, expediu-se mandado de intimação para que a autora desse 

prosseguimento no feito (fls. 122), mantendo-se a exequente inerte, 

conforme fls. 123.

6. Após, retornaram os autos conclusos.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Ao considerar que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da 

parte autora, contudo, esta não realizou os atos necessários ao deslinde 

da ação, entendo que é causa de extinção por abandono.

 DISPOSITIVO:

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 
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abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

8. Expeça-se a competente guia de levantamento, via SICONDJ, dos 

valores depositados às fls. 98 para os autos de n° 

7107239.64.2011.8.09.0055, em trâmite perante o 2º Juizado Especial 

Cível da Comarca de Goiânia (fls. 106).

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. Custas pela executada e honorários que FIXO em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, §2º, do CPC/2015.

 11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181372 Nr: 3235-92.2014.811.0004

 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: MEMN, KMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de investigação de paternidade movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Determinou-se a citação do requerido (fls. 13). O requerido foi citado às 

fls. 20.

3. Às fls. 27, foi designada data para realização do exame de DNA entre 

as partes, do qual se constatou que o requerido não é o pai biológico da 

autora (fls. 33/36).

4. Irresignada a parte autora requereu nova realização do exame, a qual 

foi deferida por ocasião do despacho de fls. 56 para o dia 06.08.2018.

5. Após, manifesta a parte autora pela desistência no feito, uma vez que, 

hoje maior de idade, não vislumbra interesse em ver reconhecida a 

paternidade biológica (fls. 59).

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito, não resta alternativa a este Juízo, senão a 

extinção do feito sem resolução do mérito.

8. Nesta esteira, é o que destaca a melhor doutrina:

A desistência da ação processual extingue o processo sem resolução de 

mérito (art. 485, VIII, CPC). Depois de oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 485, § 4.0, 

CPC), na medida em que aí, já integrado ao processo, tem o réu igualmente 

direito à tutela jurisdicional. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença (art. 485, § 5.0 CPC). (MARINONI et. al., 2017, p.583) 

(Grifei)

DISPOSITIVO:

9. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

10. Sem custas e honorários, vez que deferidos os benefícios da justiça 

gratuita à autora.

11. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212031 Nr: 10693-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júnior Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COVAP de Goiás S/A - Materiais Para 

Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Diante dos documentos de fls. 107/114, INTIME-SE o autor para requerer 

o que entender de direito.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165052 Nr: 7003-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda Fernanda Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kata Entulhos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Jairo Gehm - OAB:16.063

 SENTENÇA

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

403/404.

3. Após, retornaram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 403/404, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Custas e honorários na forma mencionada no acordo.

8. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285072 Nr: 10138-07.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Hercilina Vieira Lima 

Sousa - OAB:GO 18.123-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278170 Nr: 6167-14.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS&S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Divórcio c/c guarda c/c partilha de bens e 

alimentos movidas pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas 

nos autos.

2. As partes transacionaram às fls. 40/41 a definição da guarda de menor, 

alimentos, divórcio e partilha de bens.
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3. Realizado o ato, o Douto Membro do Ministério Público se manifestou 

favorável pela homologação do acordo entabulado (fls.44/45).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 40/42, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Por conseguinte, DECRETO O DIVÓRCIO de RENATA SENA DA CUNHA 

SILVA e MARCELO ALEXANDRO SOUSA E SILVA, extinguindo a 

sociedade conjugal e o vínculo matrimonial até então existentes entre o 

casal.

8. A requerente voltará a utilizar o nome de solteira: RENATA SENA DA 

CUNHA.

9. AVERBE-SE a presente decisão às margens do assentamento de 

Casamento no Registro Civil. OFICIE-SE ao Tabelião do Cartório de Registro 

Civil competente, expedindo-se o necessário.

10. Sem custas e sem honorários de advogado, eis que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita às partes, nos termo do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.

11. Ciência ao Ministério Público.

12. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

13. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150169 Nr: 9846-03.2010.811.0004

 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: Templo Agaramo do Amanhecer Ordem Espiritualista 

Cristã, Adilson Luiz Esteves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Obras Sociais Ordem Espiritualista Cristã, Raul 

Oscar Zelaya Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Roldrigo 

Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

 1. Do cotejo dos autos, constata-se que para levar a cabo todas as 

determinações da decisão de fls. 498/500 precisa-se ouvir a testemunha 

Carlos Lopes Ferreira (segundo tópico – item 31), vez que não foi possível 

intimá-lo para a audiência (fl. 515).

 2. Isso porque, o ato para obter o depoimento pessoal do representante 

legal da parte requerida ocorreu, porém ele não compareceu na audiência 

designada pelo juízo deprecado (vide fl. 521).

 3. Já a oitiva da testemunha Vera Lúcia Chaves Zelaya (terceiro tópico – 

item 31) a parte autora desistiu da colheita do seu depoimento (fls. 

526/527).

4. Dito isso, por ser o autor parte interessada na oitiva da testemunha 

Carlos Lopes Ferreira, INTIME-SE-O para fornecer os meios necessários 

visando a realização do ato ou requerer o que entender de direito. FIXO 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158758 Nr: 11468-83.2011.811.0004

 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: Obras Sociais Ordem Espiritualista Cristã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Templo Agaramo do Amanhecer Ordem 

Espiritualista Cristã, Adilson Luiz Esteves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Rodrigo Queiroz de Oliveira - OAB:OAB/MT 13.284

 Vistos.

1. Ao analisar os autos verifica-se que resta efetivar o ato de colheita do 

depoimento pessoal do representante da parte autora, por meio do 

preposto, conforme já decidido às fls.495/496 – item 15, já que quanto à 

oitiva das testemunhas as partes (autora e requerida) manifestaram pela 

desistência (vide fls.516).

 2. Assim, com fundamento no art.370, CPC/2015, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento PARA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), visando colher o depoimento 

pessoal do preposto da parte autora EVANDRO BENEDITO ESCORISA.

 3. Uma vez deferido o pedido de depoimento pessoal, INTIME-SE-O 

pessoalmente para comparecer na audiência designada, sob pena de 

confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238463 Nr: 15142-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Lindomar Farias 

Santos, Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação Monitória movida pelas partes supramencionadas.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

204/204-verso.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 204/204-verso, para que produza os efeitos jurídicos e legais, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. Custas e honorários de advogado nos termos do acordo entabulado 

entre as partes, às fls. 204/204-verso.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161865 Nr: 2853-70.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Borges Leão E Cia Ltda, Keila Caetano Diniz, 

Emerson Borges Leão, Domingos Carlos Pereira Leão

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

exceção de pré-executividade de fls.41/43.10.INTIME-SE o Estado de Mato 

Grosso para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.9.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 44 de 791



 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72560 Nr: 5834-48.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACdC, PCdMM, APMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Ribeiro S. Cabral - 

OAB:20226/GO

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 397 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274268 Nr: 3663-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rener Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para informar que o parcelamento das custas processuais já está 

disponível no site do TJMT, como comunicado (e-mail) de folhas 44), 

INFORMO AINDA, que a datade pagamento da primeira parcela é para o dia 

30/08/2018, devendo entrar no site e emitir as guias, para comprovar nos 

autos o pagamento.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192961 Nr: 12347-85.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAdS, GdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 PROCESSO CÓD. 192961

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, abra-se vista a requerente para 

se manifestar, dando prosseguimento ao feito.

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.: 33703 Nr: 342-17.2003.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33703

Vistos.

Tendo em vista que não foi possível intimar a Sr.ª Ana Cândida da Silva, 

intime-se a Defensoria Pública para se manifestar acerca da certidão de 

fls. 147.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Intime-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.: 231020 Nr: 9784-50.2016.811.0004

 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: Christiane Neif Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9784-50.2016.811.0004 – Código 231020

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, proposta por CHRISTIANE NEIF MACHADO, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS.

 Diante da necessidade de perícia nos autos, foi nomeado o Dr. João 

Bosco Martins Morbeck para realiza-la, entretanto o mesmo permaneceu 

inerte, transcorrendo o prazo para a realização da perícia, conforme 

certidão de decurso de prazo, à fl. 145.

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. E ainda, FIXO multa no valor de R$ 1.000,00, a 

ser paga pelo perito, perante o ocorrido.

 Desse modo, 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 Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174131 Nr: 7446-11.2013.811.0004

 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: Mauro Roberto Pereira de Brito
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - OAB:MT 

17.068, Antônio Alves de Sousa Filho - OAB:MT 6.293-A, Eromar 

Barbosa Belém - OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7446-11.2013.811.0004 – Código 174131

Vistos.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXILIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, proposta por MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS.

 Diante da necessidade de perícia nos autos, foi nomeado o Dr. José Maria 

Alves Villar 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. E ainda, FIXO multa no valor de R$ 1.000,00, a 

ser paga pelo perito, perante o ocorrido.

 Desse modo, 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 Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 50917 Nr: 1200-77.2005.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas & Veículos Ltda, Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Silvio Sichieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, EDMILSON MARTINS DO NASCIMENTO - OAB:8140/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Código 50917

Vistos.

Certifique-se do tempo que os autos estiveram fora do cartório, e o prazo 

para o qual o executado foi intimado para realizar o pagamento da dívida.

 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.: 238959 Nr: 15453-84.2016.811.0004

 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: LZS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF, RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23.337, ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - 

OAB:23337/O, ARIDAQUE LUIZ NETO - OAB:3252/MT, Aridaque Luís 

Neto - OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - 

OAB:23507/MT

 PROCESSO 15453-84.2016.811.0004 - Cód. 238959

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 83, oficie-se novamente à Secretaria de 

Estado de Assistência Social para possibilitar a realização do exame de 

código genético – DNA. Não sendo de sua atribuição, que faça a gentileza 

de encaminhar ao órgão capacitado.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283175 Nr: 8989-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubélia Pereira de Souza Penze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Carolina Ferreira Souza - 

OAB:22.477-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8989-73.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 283175

Vistos.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas ou demonstrativos hábeis de renda, que 

comprovem a carência financeira e a necessidade de deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 99 do Código 

de Processo Civil -, INTIME-O para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, ou o comprovante de quitação das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e da consequente extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 20583 Nr: 319-76.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO LUIZ DE PAULO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:16.160/A-MT, Carlos Alberto Miro da Silva Filho - 

OAB:27495/GO, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB:8194-A MT, 

MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584, Silca Mendes Miro Babo - 

OAB:76079/MG, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169589 Nr: 1713-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire 

Barros Lopes Prado, Grazziely Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - 

OAB:5678/MS, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B M/S, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 OAB/MS, Renato Chagas 

Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 

prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275128 Nr: 4158-79.2018.811.0004

 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: Luiz Fernando Nunes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenha 

Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

CONTESTAÇÃO, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6379 Nr: 1473-03.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caterpillar Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim Máquinas Peças Serviços e 

Representações Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Maria Lúcia 

Ferreira Teixeira - OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 

prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 54842 Nr: 2293-75.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAIDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 

prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69627 Nr: 3052-68.2007.811.0004

 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: Jesus Alves dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILERMANDO 

VILELA GARCIA FILHO, para devolução dos autos nº 

3052-68.2007.811.0004, Protocolo 69627, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171157 Nr: 3781-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbosa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Celina Barboza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 3781-84.2013.811.0004, 

Protocolo 171157, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238900 Nr: 15414-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 98, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 67787 Nr: 1306-68.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Gonçalves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, atualizar o débito e indicar 

e indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93595 Nr: 7369-41.2009.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 
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prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 16338 Nr: 265-47.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 

prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 16634 Nr: 246-12.1997.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 81223 Nr: 4537-69.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente, novamente, para, em 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da 

contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 49324 Nr: 839-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO COSTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:MT 14.932

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 

prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 6800-45.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédiro Rural do Médio Araguaia Ltda - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Galdeano Abud, Tadeu Baisi 

Cortez, Leda Guimarães de Araújo Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - OAB:OAB/SP 235.560

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 

prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226311 Nr: 6651-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, Nilton César 

Sentinello, Luis Carlos de Castilho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO GOMES VIDAL, José Ronaldo 

Gomes Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 152941 Nr: 3999-83.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alair da Costa Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Peças Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 75634 Nr: 8639-71.2007.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: SWAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdC, AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, BÁRBARA LENZA LANA - OAB:OAB/MT 10.991, 

Dianary Carvalho Borges - OAB:6445-A, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13494, José Célio Garcia - OAB:2.809/MT

 Intimaçao do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 

prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 2024-65.2007.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLBM, AVBM, KBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 VISTOS.

Analisando a consulta de dados realizada via SIEL, nota-se que o 

endereço encontrado é o mesmo utilizado para a realização da intimação 

de fl. 228, já tendo sido realizada tentativa de citação que obteve resultado 

negativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 98649 Nr: 3658-91.2010.811.0004

 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: Marlene Divina do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Batista Rosa, Valdivino Francisco da 

Silva, Francisco Luiz Esteves Neto, Waldivino Marques de Morais, Maria 

Rosangela Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977, Gabriel 

Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971, Wilkerson Batista da Silva - OAB:17938/MT

 VISTOS.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de 

contestação pela requerida.

Caso não haja manifestação, nomeio desde já como curador especial um 

dos membros da Defensoria Pública de Barra do Garças-MT, devendo ser 

intimado para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o 

art. 186 do CPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281742 Nr: 8155-70.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8155-70.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281742

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta por WINDSON 

PEREIRA DE SOUSA em face de POLIANA ALVES CARNEIRO SOUSA.

O requerente apresentou, à fls. 09, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, uma vez que 

não foram juntados demonstrativos de renda que corroborem com o 

pedido de assistência judiciária gratuita -, o que parece tornar presumível 

a capacidade do requerente em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira e a necessidade de 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 

99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos documento hábil que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, holerite dos seus rendimentos, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da consequente extinção do 

processo sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do 

mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 01 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275199 Nr: 4207-23.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17.996

 VISTOS

Sobre as informações do autor, diga o Ministério Público.

Aguarde-se a realização da audiência anteriormente designada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252162 Nr: 7783-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. dos Reis e Cia Ltda - ME, Alexandre dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se sobre a certidão de folhas 75, indicando bens 

à penhora ou requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188704 Nr: 9242-03.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Assis Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrade e Campos & Cia Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

Considerando que a parte embargada junto documento novo, fls. 104/142, 

oportunizo a parte altura a se manifestar.

Ademais, tendo em vista que o processo encontra-se devidamente 

instruído e apto a ser julgado, suspendo cautelarmente a ação de 

execução autuada sob o código 160660.

 Translade cópia desta decisão para aqueles autos executivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251386 Nr: 7256-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Queiroz Ltda ME, Cleidinamar 

Queiroz Ferreira e Queiroz, Ademilson Pereira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se sobre a certidão de folhas 81, indicando bens 

à penhora ou requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265518 Nr: 16500-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Martins Ferreira

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pela 

SRA. JOAQUINA MARTINS FERREIRA, mantendo o deferimento da liminar 
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pleiteada. Por consequência, ante as informações prestadas pela 

requerente, confirmando o cumprimento da liminar e a realização do 

procedimento pleiteado, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Deixo de Condenar o requerido 

em custas e honorários.Ciência ao Ministério Público.P. R. I. C.Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256368 Nr: 10467-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Costa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Costa Ferreira, Município de Barra do 

Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Defiro o requerimento ministerial retro.

Considerando o novo endereço apresentado pela requerente, a fls.114, 

expeça-se novo mandado de Busca e Apreensão da requerido THIAGO 

COSTA FERREIRA, para que seja submetido a avaliação psiquiátrica no 

Hospital Pronto Socorro Municipal ou CAPS II-AD, que deverá ser juntada 

aos autos no prazo de 10 (dez) dias, atestando quanto a necessidade de 

internação compulsória.

 Saliento que durante a efetivação da busca, deverá o Sr. Meirinho entrar 

em contato com a genitora do requerido Sra. Marizete, por meio do 

telefone constantes as fls.12, podendo ainda, requisitar o uso de força 

policial, se necessário.

Tendo em vista a urgência da medida, oficie-se ao Secretário Estadual e 

Municipal de Saúde, comunicando-lhe o teor desta decisão.

Oficie-se ao Diretor Geral do CIAP-Adalto Botelho para, em 03 dias, a 

contar da intimação, informar se há vaga disponível para tratamento 

mental.

Apresentado o laudo de avaliação, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174813 Nr: 8324-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ford Motor Company Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:Oab/SP 138.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTEEXECUTADA para que 

pague o valor devido, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 523 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249016 Nr: 5549-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taís Aparecida Vignoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Eduardo 

dos Santos Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a sentença já proferida a fls.95/96, certifique-se acerca do 

transito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174813 Nr: 8324-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ford Motor Company Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:Oab/SP 138.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAPARTE EXECUTADA para que 

pague o valor devido, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 523 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 86127 Nr: 108-25.2009.811.0004

 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 Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benirson Pina Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para querendo, comparecer na 

escrivania da 4ª Vara Cível, afim de retirar o documento original de uma 

motocicleta, transferido para a autora, conforme ofício de fls. 88.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279675 Nr: 7030-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Decisão

Autos de cód. 279675

 1) Ante o oferecimento da denúncia em fls.01-d/1-g, notifique-se o 

acusado Carlos Silva Moreira, para que, por intermédio de defesa técnica, 

apresente defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e, arrolar até 05 (cinco) testemunhas, cientificando-lhe, que, se não 

apresentar resposta no prazo legal ser-lhe-á nomeado Defensor Público, 

nos termos do art.50, § 3º, da Lei 11.343/06.

2) Após, conclusos para o disposto no art.56, da Lei 11.343/06.

3) Cumpra-se.

Barra do Garças, 06.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282910 Nr: 8826-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franquias Izidoro Neto, Dionair dos Santos 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 282910 4) Dispositivo a) Recebo a denúncia de 

fls.01-c/01-f, ante a presença dos requisitos previstos no art.41, do CPP, 

e ausentes às hipóteses de rejeição da denúncia previstas no art. 395, do 

CPP. b) Citem-se os acusados Franquias Izidoro Neto e Dionair dos Santos 

Carvalho, para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, mediante Defesa técnica ou Defensoria Pública, na qual 

poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas 

defesas, bem como, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário, cientificando-lhes que a não 

apresentação da resposta à acusação no prazo legal ser-lhes-ão 

nomeados Defensor Público, nos termos do art.396-A, §2, do CPP. c) 

Cumpra-se. Barra do Garças, 01.08.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279675 Nr: 7030-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Decisão Autos de cód. 279675 4) Dispositivo a) Recebo a denúncia de 

fls.01-D/01-G; b) Defiro o pedido Ministério de fl.01-f/01-g, quanto à oitiva 

das testemunhas descritas no item 6, 7, 8 e 9 nos termos do art. 209, 

caput, do CPP; c) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

24.08.2018 às 14:00 (horário de MT); d) Intimem-se; e) Cumpra-se; Barra 

do Garças, 13.08.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 274506 Nr: 3780-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279675 Nr: 7030-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO

Em atendimento à determinação de fls. 105/106, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, os, as) advogado(a, os, 

as) do(a,s) réu(é,s) para comparecer à Audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 24 de agosto de 2018, às 14h00min (MT), 

na Sala de Audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do 

Garças-MT .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280828 Nr: 7675-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT

 Decisão Autos de cód. 280828 4) Dispositivo a) Recebo a denúncia de 

fls.01-D/01-F; b) Indefiro o pleito elecando no item “IV”, pela defesa 

constituída pelo acusado Bruno Henrique Oliveira de Matos em fls.51/52. 

c) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19.09.2018 às 

14:30 (horário de MT). Barra do Garças, 20.08.2018 Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273402 Nr: 3207-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rodrigues da Silva, Alan Henrique 

Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão Autos de cód. 273402 2. Dispositivo a) Recebo o recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público em fl.198. b) Ante a presença 

das razões de apelação em fls.199/210, e as contrarrazões em 

fls.215/222, remetam-se os presentes ao Egrégio TJMT. c) Recebo o 

recurso de apelação interposto pelo réu Alan Henrique Zocal, em fl.212. d) 

Ante a presença das razões de apelação em fls.224/244, e as 

contrarrazões em fls. 246/257, remetam-se os presentes ao Egrégio TJMT. 

e) Expeça-se Guia de Execução Provisória do réu Alan Henrique Zocal. f) 

Cumpra-se Barra do Garças- MT, 20.08.2018 Douglas Bernardes Romão 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267214 Nr: 17489-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nunes Viana, Guilherme Rodrigo Lopes 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Decisão

Autos de cód. 267214

1. Relatório

 Trata de Ação Penal distruída em desfavor dos réus Paulo Nunes Viana, 

nascido em 29.06.1967, filho de Benedita Nunes Viana e Sebastião 

Nogueira Vian, condenado, em sentença de fls.273/280-v, pelo crime 

descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 08 

(oito) meses, de reclusão, em regime aberto, substituindo a pena por 

restritiva de direito no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais e interdição 

temporária a ser definida pelo Juízo da Execução penal, bem como ao 

pagamento de 168 (cento e oitenta dias-multa à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo o dia-multa, e Guilherme Rodrigo Lopes Luz, 

nascido em 23.06.1988, filho de José Carlos Menezes Luz e Suely Lopes 

Iribarrem, condenado, em sentença de fls. 273/280-v, como incurso nas 

sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, de 

reclusão, em regime fechado, bem como condenado à pena de multa de 

500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo o dia-multa.

Foi expedido no dia 08.08.2018, mandado de intimação da sentença de 

fls.273/280-v em favor dos réus Paulo Nunes Viana e Guilherme Rodrigo 

Lopes Luz.

A defesa constituída do réu Guilherme Rodrigo Lopes Luz, interpôs 

recurso de apelação em fl.280-v.

A defesa constituída do réu Paulo Nunes Viana, interpôs recurso de 

apelação em fl.283, com as razões recursais em fls.284/292, requerendo 
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a reforma da sentença de fls.273/280-v.

2. Dispositivo

a) Devolva-se os mandados de intimação da sentença de fls.273/280v, 

expedido em favor dos réus Paulo Nunes Viana e Guilherme Rodrigo 

Lopes Luz, devidamente cumpridos;

b) Intime-se, via DJe, a defesa constituída do réu Guilherme Rodrigo Lopes 

Luz para apresentar as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias.

c) Com as razões, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

contrarrazoar.

d) Cumpra-se

Barra do Garças- MT, 20.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270284 Nr: 1199-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bismarque Diolino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 270284

1) Foi expedido mandado de intimação da sentença de fls.107/115 em 

favor do réu Birmarque Diolino dos Santos, devidamente cumprido em 

13.08.2018.

2) O réu, por intermédio da Defesoria Pública, interpôs recurso de 

apelação, tempestivamente em fl.121.

3) Recebo o recurso de apelação de fl.121.

4) Vistas à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais e ao 

Ministerio Público para as contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias, nos 

termos do art. 600, do CPP.

5) Com as razões e as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

TJMT, nos termos do art. 601, caput, do CPP.

6) Cumpra-se

Barra do Garças- MT, 20.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 283125 Nr: 8970-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFD, EEdSH, LASMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT

 Decisão

Autos cód. 283125

1) Após o resultado da perícia, torne-se o processo sigiloso.

2) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 20.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236222 Nr: 13585-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geonnes Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEONNES FERNANDES DA COSTA, Cpf: 

05802783443, Rg: 3004724, Filiação: Joana Darc Fernandes e Francisco 

Fernandes, data de nascimento: 29/07/1980, brasileiro(a), natural de 

Vieirópolis-PB, Telefone 99200-3285. 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: denunciado no art. 155, caput, do Código Penal

Despacho: (...)Considerando que acusado Geonnes Fernandes da Costa 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, ante a não localização do seu 

paradeiro, cite-se por edital na forma do art. 361, do CPP.Findo o prazo do 

edital sem a manifestação do acusado, conclusos para o disposto no 

art.366, do CPP.Cumpra-se.Barra do Garças, 15.08.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz 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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222950 Nr: 4655-64.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rodrigues Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO RODRIGUES GALVÃO, Cpf: 

69733759104, Rg: 1.235.489, Filiação: Valdomiro Galvão de Melo e Zelita 

Rodrigues Gomes, data de nascimento: 16/08/1984, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, casado(a), eletrotécnico, Telefone 66 3401-7013. 

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: Denunciado no art. 168, §1°, inciso III do Código Penal 

Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Adriano Rodrigues Galvão , com o prazo de 15 (quinze) 

dias, como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224680 Nr: 5712-20.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Franco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS HENRIQUE FRANCO DE 

OLIVEIRA, Cpf: 06705858150, Rg: 49895323-3, Filiação: Elenides Franco e 

Carlos Eduardo de Oliveira, data de nascimento: 12/05/1997, brasileiro(a), 

natural de Santo André-SP, solteiro(a), serralheiro/estudante/pedreiro, 
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Telefone (66)99238-0794. 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: Denunciado no art. 155, §4°, IV, do Código Penal e art. 

244-B, caput, da Lei n° 8.069/90.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Carlos Henrique Franco de Oliveira, com o prazo de 15 

(quinze) dias, como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 

351, do STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262105 Nr: 14309-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uguinei Raimundo Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UGUINEI RAIMUNDO FERREIRA DA 

COSTA, Cpf: 00154001155, Rg: 2.155.177-4, Filiação: Raimundo Ferreira 

da Costa e Idalina Ferreira da Costa, data de nascimento: 21/06/1983, 

brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, convivente, autônomo/opereador 

de máquinas, Telefone 99613-5674/3498-0303. 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: Denunciado no art. 244, caput do Código Penal 

Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP,o acusado Uguinei Raimundo Ferreira da Costa, com o prazo de 15 

(quinze) dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253189 Nr: 8487-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz da Silva Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉ LUIZ DA SILVA MELO, Cpf: 

02396229109, Rg: 5110519, Filiação: Luiz Oliveira Melo e Maria Dalvaneide 

da Silva Melo, data de nascimento: 27/06/1981, natural de Lajes-RN, 

convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 306, caput, do Código de Transito 

Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP,o acusado André Luiz da Silva Melo, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212284 Nr: 10842-25.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionata Martins de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONATA MARTINS DE LIMA, Filiação: 

Luceny Martins da Silva e João José de Lima, data de nascimento: 

10/12/1992, brasileiro(a), natural de Britania-GO, convivente, açougueiro, 

Telefone 62-9212-2566. 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: Denunciado no art. 155, caput e art. 307 c/c art. 69 

todos do Código Penal Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Dionata Martins de Lima, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259033 Nr: 12186-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tetsuo Isa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TETSUO ISA, Cpf: 93365896872, Rg: 

9.822.030, Filiação: Kamesei Isa e Haroco Isa, data de nascimento: 

24/10/1957, brasileiro(a), natural de Marilia-SP, solteiro(a), comerciante, 

Telefone 66 99244-6335. 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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 306, caput do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Despacho: (...) Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP,o acusado Tetsuo Isa, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213710 Nr: 11709-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandre Leite Ferreira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANDRE LEITE FERREIRA JUNIOR, Rg: 

17836605, Filiação: Sandra Apareida Santiago Ferreira e Jandre Leite 

Ferreira, data de nascimento: 17/02/1993, brasileiro(a), natural de Juiz de 

Fora-MG, convivente, artista de rua. 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: Denunciado no art. 147, caput, c/c art. 71.

Despacho: (...)Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP,o acusado Jandre Leite Ferreira Junior, com o prazo de 15 

(quinze) dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253288 Nr: 8558-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Araujo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDOMAR ARAUJO DA COSTA, Cpf: 

71873260172, Rg: 15268900, Filiação: Maria Araujo dos Santos e Antonio 

Pereira da Costa, data de nascimento: 10/06/1993, brasileiro(a), natural de 

Torixoréu-MT, convivente, eletricista/encostado pelo inss, Telefone 

99238-7660. 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: Denunciado no art. 171, caput, do Código Penal.

Despacho: (...) Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP, o acusado Lindomar Araújo da Costa, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256469 Nr: 10531-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GABRIEL ROSA DA SILVA, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS GABRIEL ROSA DA SILVA, Rg: 

23962356, Filiação: Carmozina Rosa Vitor e José Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 08/12/1993, brasileiro(a), natural de Paranainga-MT, 

convivente, serviços gerais, Telefone 99983 3595. 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: Denunciado no art. 155, caput, do Código Penal.

Despacho: (...) Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP,o acusado Marcos Gabriel Rosa da Silva, com o prazo de 15 

(quinze) dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252324 Nr: 7865-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenildo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOVENILDO RODRIGUES, Filiação: Carlita 

Soares e Jovenaldo Rodrigues, data de nascimento: 27/06/1984, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), servente de 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 155, caput e §1°, do Código Penal .

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP,o acusado Jovenildo Rodrigues, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236936 Nr: 14093-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Assis Moreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO ASSIS MOREIRA SANTOS, 

Cpf: 42991900172, Rg: 0752110-3, Filiação: Maria de Lourdes Moreira 

Santos e Domingos Pereira dos Santos, data de nascimento: 04/10/1971, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 168, §1°, III, do Código Penal.

Despacho: (...)Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP, o acusado Francisco de Assis Moreira Santos, com o prazo de 15 

(quinze) dias, como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 

351, do STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245000 Nr: 2775-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Vicente Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO VICENTE VIEIRA, Cpf: 

73243795168, Filiação: Marizete Vicente Vieira, data de nascimento: 

09/07/1986, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, solteiro(a), 

pedreiro e artista de rua. 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: Denunciado no art. 180, caput, do Código Penal.

Despacho: (...) Ante o exposto:a)Conforme o artigo 361 do CPP, Cite-se 

por edital o acusado Tiago Vicente Vieira, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241893 Nr: 614-20.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geverson Ademir Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEVERSON ADEMIR TRINDADE, Cpf: 

03812363151, Rg: 1953942-8, Filiação: Lenir Salete Trindade, data de 

nascimento: 17/02/1988, brasileiro(a), natural de Sear-SC, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 99642-5144. 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: Denunciado no art. 306, da Lei 9.503/97.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP,o acusado Geverson Ademir Trindade, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253058 Nr: 8402-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Antunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÁBIO ANTUNES DA SILVA, Cpf: 

72526904153, Rg: 2395177-0, Filiação: Jair Antunes da Silva e Eduvirges 

Pereira Silva, data de nascimento: 02/04/1984, brasileiro(a), natural de 

Porto Alegre do Norte-MT, convivente, pedreiro/pintor, Telefone 

3401-5145. 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: Denunciado no art. 155, caput do Código Penal 

Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Fábio Antunes da Silva, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 249979 Nr: 6155-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Bispo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIMAR BISPO DE SOUZA, Filiação: 

Neusa Maria da Silva Souza e Deusdedith Bispo de Sousa, data de 

nascimento: 30/07/1981, brasileiro(a), natural de Luziania-GO, solteiro(a), 

salgadeiro, Telefone 62-3208-5616/mãe. 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: Denunciado no art. 155, §1° ( por duas vezes) e § 4°, I 

do Código Penal ( por três vezes), em continuidade (art. 71 do Código 

Penal).

Despacho: (...) Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP, o acusado Edimar Bispo de Souza, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205728 Nr: 7015-06.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronismar Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONISMAR CARLOS DA SILVA, Cpf: 

88114120134, Rg: 4634144, Filiação: Noadia Clara da Silva, data de 

nascimento: 20/08/1976, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, 

solteiro(a), ajudante de produção. 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: Denunciado no art. 12 da lei 10.826/03.

Despacho: (...) Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP, o acusado Ronismar Carlos da Silva, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235676 Nr: 13204-63.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO ANTONIO MESQUITA, Cpf: 

04461662608, Rg: 10826380, Filiação: Lourde de Fatima Machado 

Mesquita e Leomar Machado Mesquita, data de nascimento: 16/03/1981, 

brasileiro(a), natural de Jaboticabau-SP, casado(a), analista de logistica, 

Telefone 3401-4578. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 306, §, 1°, II ( com a alteração 

promovida pela Lei 11.705/08) do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: (...) Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP,o acusado Marco Antônio Mesquita, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231186 Nr: 9894-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Brunk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR BRUNK, Cpf: 

51353555100, Rg: 6049106294, Filiação: Hilda Teixeira Brunk, data de 

nascimento: 18/08/1972, brasileiro(a), natural de Santo Angelo-RS, 

solteiro(a), operador de máquina, Telefone 9965-9177. 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: Denunciado no art. 168, §1°, III, do Código Penal 

Brasileiro.

Despacho: (...) Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 

do CPP, o acusado Paulo César Brunk, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 169133 Nr: 1120-35.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvanilson de Souza Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 56 de 791



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 21.08.2018, às 15hrs08min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. 

Aberta a audiência. Presente a ré. Realizada a oitiva das testemunhas 

Juliano Baccin, Carlinho de Sousa Brito e Ted Tavares da Costa. Realizado 

o interrogatório do réu. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Vistas as partes 

para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175161 Nr: 8763-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adejar Nardes Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Decisão

Autos de Cód.175161

1. Relatório

Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor do Adejar Nardes 

Macedo, nascido em 3.12.1976, filho de Pedro Barreiras Macedo e Maria 

Nerci Nardes, ostentando a seguinte condenação executada nestes 

autos:

a) Guia de fls. 6/6v: Pena: 10(dez) anos, 7(sete) meses e 15(quinze) de 

reclusão; Crime: art. 217-A, c/c art.71, ambos do CP; Regime: fechado; 

Data do fato: 27.6.2013; Recebimento da denúncia: 15.7.2013; Sentença: 

15.8.2013; Intimação da sentença: 15.8.2013; julgamento da apelação 

defensiva: 26.2.2014; Trânsito em julgado para o MP: 20.8.2013; Trânsito 

em julgado para a defesa: 22.4.2014; Trânsito em julgado para o réu: 

22.4.2014.

 O reeducando foi progredido ao regime semiaberto (fls.211/215).

 O reeducando, nas fls.332/333, apresentou justificativa, por passar a 

noite fora de seu domicílio nos dias 17 e 18 do mês de julho. O Ministério 

Público, nas fl.334, manifestou-se favorável ao acolhimento do pedido.

 Ante o exposto,

a) Acolho a justificativa apresentada nas fls.332/333 pelo reeducando.

b) Atualize-se o endereço do reeducando, como indicado nas fl.329.

c) Incabível indulto e comutação, ante o contido no artigo 3º, III, do Decreto 

9246/17.

d) Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21.08.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 207596 Nr: 8078-66.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Felipe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Decisão

Autos nº 207596

Trata-se de executivo de pena, oriundo da primeira vara criminal de Barra 

do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Bruno Felipe da Silva, 

nascido em 22.3.1991, filho de Guiomar José dos Santos, ostentando a 

seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 6/6v: Pena: 3(três) anos e 6(seis) meses de reclusão; 

Crime: art. 16, Lei 10826/03; Regime: aberto; Data do fato: 2.6.2015; Prisão 

em: 3.6.2015; Soltura em: 17.8.2015; Recebimento da denúncia: 2.7.2015; 

Sentença: 17.8.2015; Intimação pessoal da sentença: 17.8.2015 (fl. 19); 

Trânsito em julgado para o MP: 17.8.2015; Trânsito em julgado para a 

defesa e réu: 17.8.2015.

 A certidão de fl.113 informa que deixou de cumprir o mandado de 

intimação, por não encontrar nenhum morador na residência.

 O Ministério Público nas fl.120 manifestou pela suspensão do executivo e 

que seja decretada a prisão do reeducando.

 Não é o caso de regressão, por ora, já que a certidão de fl. 113 não 

revela que a diligência foi exaurida. Com efeito, o Oficial de Justiça 

acrescenta: “Deixei de efetuar mais diligências até o seu efetivo 

cumprimento, tendo em vista o grande número de mandados distribuídos.”

 Ante o exposto:

a) Renove-se mandado de intimação no endereço indicado nas fl.112.

b) Cumpra-se.

Barra do Garças, 20.8.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 48631 Nr: 3071-45.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Whudson Rios da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 48631 Dispositivo a) Acolho a justificativa apresentada 

nas fl.563, e mantenho o reeducando no regime semiaberto. b) Quanto à 

guia de fls.3/3v, incabível indulto e comutação ante o contido no artigo 1°, 

III, Decreto 9246/17. c) Quanto a guia de fls.214/214v, incabível indulto e 

comutação ante o contido no artigo 3º, I, Decreto 9246/17. d) 

Considerando a ausência de cumprimento das condições pelo 

reeducando, designo audiência de justificação para o dia 29.11.2018 às 

17h. e) Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 20.8.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251373 Nr: 7247-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Marco da Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 251373 2. Dispositivo a) Decreto a regressão cautelar 

do reeducando Célio Marco da Silva Matos para o regime fechado (Súmula 

526, STJ); b) Expeça-se mandado de prisão com validade até 15.8.2030; 

c) Vistas ao Ministério Público e Defesa; d) Junte-se guia provisória 

referente aos autos de cód.254163; e) Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 16.8.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175813 Nr: 9648-58.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilkinson Evilásio Sales Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Em 21.08.2018, às 12hrs32min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Advogado Henrique Fagundes Marques. 

Aberta a audiência. Presente o réu. Presentes os estagiários de direito 

Antonia Elizabeth Magalhães Pereira, Graciely de Freitas Oliveira, 

Andressa Silveira Carvalho e Lourdes da Silveira Araujo Carvalho. 

Realizada a oitiva das testemunhas Cassia Santos Manciolli e Aline de 

Sousa Xavier. O Ministério Público insiste na oitiva da testemunha Tatiane 

Alves Peres e Higor Sousa Xavier, bem como apresenta desistência da 

testemunha Bernuino Pereira Costa Filho. A defesa técnica insiste na oitiva 

da testemunha Arthur Guimarães. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Homologo 

a desistência da testemunha Bernuino Pereira da Costa Filho. 2. Designo 

audiência para oitiva das testemunhas Tatiane Alves Peres, devendo ser 

conduzida coercitivamente e Higor Sousa Xavier, a ser cumprido no 

mesmo endereço da testeminha Aline de Sousa Xavier, no dia 23.11.2018, 

às 16hrs. 3. Saem defesa técnica e réu intimados.” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 
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presentes em audiência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205165 Nr: 6686-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Henrique Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 Sentença Autos n. 6686-91.2015.811.0007 (cód. 205165) 3. Dispositivo 

a) Deixo de consultar o Conselho Penitenciário; b) Concedo o indulto e 

declaro extinta a pena; c) Intimem-se, cumpra-se. Transitado em julgado, 

arquive-se. Barra do Garças, 21.08.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165852 Nr: 8075-19.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Costa Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 Sentença Autos n. 8075-19.2012.811.0004 (cód. 165852) 3. Dispositivo: 

a) Declaro a extinção da pretensão punitiva pela prescrição, computada 

pela pena em concreto, nos termos do artigo art.109, IV, CP, c/c art.115, 

CP. b) Intimem-se. Arquive-se. Barra do Garças, 21.08.18 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269784 Nr: 873-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cesar Dias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294MT/35386GO

 Decisão Autos de cód. 269784 3. Dispositivo a) Regrido cautelarmente o 

reeducando Carlos Cesar Dias Santos ao regime fechado; b) Expeça-se 

mandado de prisão em desfavor do reeducando Carlos Cesar Dias 

Santos, com validade até 19.8.2021; c) Cumprido o mandado de prisão, 

seja o reeducando conduzido imediatamente para audiência de custódia; 

d) Incabível indulto e comutação, ante o condito no artigo 4º, IV, Decreto 

9246/17; e) Remeta-se ao arquivo provisório até a prisão, o 

comparecimento espontâneo ou a prescrição. f) Cumpra-se. Barra do 

Garças/MT, 21.08.18 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 177384 Nr: 11594-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia Marques de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Thiago Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 Em 21.08.2018, às 12hrs32min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela, 

nomeado apenas para este ato. Aberta a audiência. Ausente a ré. 

Presentes a estagiária de direito Antonia Elizabeth Magalhães Pereira. 

Realizada a oitiva da testemunha Kozo Inada. Após, o MM. Juiz, em áudio, 

sentenciou: “1. Diante da declaração da vítima, informando que recebeu o 

produto após a comunicação a delegacia, de forma espontânea e em 

condições de venda, absolvo a ré, nos termos do art. 386, inciso III, do 

CPP 2. Tendo em vista que as partes não irão recorrer, arquivem-se.” 

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.: 184345 Nr: 5760-47.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valciomar da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 21.08.2018, às 13hrs59min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. 

Aberta a audiência. Ausente o réu. Presente a estagiária de direito Antonia 

Elizabeth Magalhães Pereira. Realizada a oitiva da testemunha Raullison 

Ferreira dos Santos. O Ministério Público insiste na oitiva da testemunha 

Cleinedi Pereira da Silva. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Designo audiência 

de instrução para a oitiva da testemunha Cleinedi Pereira da Silva para o 

dia 27.11.2018, às 16hrs. 2. Diante certidão de oficial de justiça que 

aponta ausência temporária do réu, expeça-se nova intimação para 

audiência.” 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.: 182877 Nr: 4581-78.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Regina de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 21.08.2018, às 14hrs17min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. 

Aberta a audiência. Presente a ré. Realizada a oitiva das testemunhas 

Gleydson Marques Souza, Ustênio Rodrigues Coelho e Flávia dos Santos 

Oliveira. Realizado o interrogatório da ré. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. 

Vistas as partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 285078 Nr: 10142-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Alves Borges Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daianne Francielle Morais 

Bastos - OAB:38894/GO

 Vistos, em correição.

Designo o dia 28/11/2018, às 14:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com oitiva da vítima.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277205 Nr: 5542-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva, Rithielly Borges dos 
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Santos, Cemir Cardoso Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o acusado José 

Augusto da Silva, por meio de seu advogado, para apresentar memoriais 

finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

KAMILA LAURA DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: KAIO RONNARO SILVA DIAS - MT0022433A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 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: 1001390-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

CAMILA REJANE MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BEZERRA DE BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT - 

MT0016043A, CAMILA REJANE MENDES SANTOS - MT0017112A , para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 Hora: 16:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY (ADVOGADO(A))

NIXON FREITAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY - MT0021080A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 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: 1001392-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

JOSEMAR LORENZONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO CARVALHO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT - 

MT0016043A, CAMILA REJANE MENDES SANTOS - MT0017112A , para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 Hora: 17:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001015-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER SKINAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JESSICA NUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO LOPES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PASSONDAS BARROS (EXEQUENTE)

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER CASTRO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA (ADVOGADO(A))

F. EPIFANIO DO PRADO - ME (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO MANUTENCAO E TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 
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devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (EXEQUENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE SOUSA BARROS (EXECUTADO)

BARROS E MARTINS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001097-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER SKINAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JESSICA NUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINEIA PEREIRA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001417-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que a inicial contém 

vários vícios que poderiam desembocar no indeferimento da mesma. 

Explico. 2. Primeiro a requerente aduz que está havendo descontos em 

sua aposentadoria, no entanto não juntou nos autos documentos 

demonstrando aludidas retenções. Segundo porque não aportou 

comprovante de endereço atualizado, nem mesmo procuração 

devidamente assinada. 3. Não bastasse os vícios acima mencionados, a 

requerente sequer demonstrou o liame jurídico que pretensamente possui 

com a requeridas, sem olvidar o fato de não ter provado a sua 

hipossuficiência financeira. 4. Assim sendo, com fundamento no art. 321, 

do CPC, DETERMINO à emenda da inicial na forma susso, sob pena de 

indeferimento. 5. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001419-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que a inicial contém 

vários vícios que poderiam desembocar no indeferimento da mesma. 

Explico. 2. Primeiro a requerente aduz que está havendo descontos em 

sua aposentadoria, no entanto não juntou nos autos documentos 

demonstrando aludidas retenções. Segundo porque não aportou 

comprovante de endereço atualizado, nem mesmo procuração 

devidamente assinada. 3. Não bastasse os vícios acima mencionados, a 

requerente sequer demonstrou o liame jurídico que pretensamente possui 

com a requeridas, sem olvidar o fato de não ter provado a sua 

hipossuficiência financeira. 4. Assim sendo, com fundamento no art. 321, 

do CPC, DETERMINO à emenda da inicial na forma susso, sob pena de 

indeferimento. 5. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001415-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que a inicial contém 

vários vícios que poderiam desembocar no indeferimento da mesma. 

Explico. 2. Primeiro a requerente aduz que está havendo descontos em 

sua aposentadoria, no entanto não juntou nos autos documentos 

demonstrando aludidas retenções. Segundo porque não aportou 

comprovante de endereço atualizado, nem mesmo procuração 

devidamente assinada. 3. Não bastasse os vícios acima mencionados, a 

requerente sequer demonstrou o liame jurídico que pretensamente possui 

com a requeridas, sem olvidar o fato de não ter provado a sua 

hipossuficiência financeira. 4. Assim sendo, com fundamento no art. 321, 

do CPC, DETERMINO à emenda da inicial na forma susso, sob pena de 

indeferimento. 5. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001370-12.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES (ADVOGADO(A))

MARIA DULCE VIEIRA DE BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Barra Veiculos Multimarcas (EXECUTADO)

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Analisando os autos, observo que os pedidos confeccionados pela 

parte executada em ata de audiência de conciliação não podem ser 

albergados por este juízo. Isso porque a lei processual civil prevê meios 

adequados para se combater o cumprimento de sentença, não se 

enquadrando aquele como um desses. Assim sendo, NÃO CONHEÇO dos 

requerimentos contidos na referida solenidade. Em continuidade à marcha 

processual, infere-se que, de fato, a parte requerida sequer materializou o 

acordo outrora entabulado com a parte autora/exequente, de tal sorte que 

pretensa alegação de que esta deveria lhe entregar documento público 

não merece prosperar, quando não demonstrada a impossibilidade de 

realização do ato primário, bem como de resistência da parte autora, de 

modo que em observância ao disposto no art. 52, da Lei 9.099/1995, 

interpretado em conjunto com o art. 536 do CPC, observando os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimada a 

parte executada para no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 

(quinze) dias, concretizar o acordo entabulado entre as partes e 

devidamente homologado por sentença judicial, sob pena da mesma 

incorrer em multa diária de R$-500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 

1º do mencionado artigo 536, sem prejuízo de ser majorada em caso de 

necessidade. 2. Ultrapassado o prazo acima e não ocorrido o cumprimento 

da obrigação, intime a parte exequente para que promova a juntada nos 

autos do cálculo atualizado do débito, promovendo a conclusão para 

constrição de ativos financeiros através dos sistemas online. 3. Cientifique 

a executada acerca da incidência nas penas de litigância de má-fé caso, 

injustificadamente, venha a descumprir esta determinação judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (§ 3o do 

art. 536). 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010488-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

MARIA CARDOSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observo que os embargos/impugnação foram manejados 

tempestivamente, bem como tendo em vista que a inicial preenche os 

requisitos do Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne 

321 do mesmo codex, estando presentes, icto occuli, as condições da 

ação e os pressupostos processuais, recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 2. Os argumentos 

elencados pelo embargante/impugnante inculcam a necessidade de se 

atribuir efeito suspensivo a impugnação em foco, assim sendo, com esteio 

no artigo 525, §6°, do CPC, DETERMINO a suspensão do presente 

cumprimento de sentença. 3. Remeta-se os autos ao contador judicial para 

que seja atualizada e corrigida a dívida, sendo que a despesa 

concernente ao cálculo será abatida do eventual montante da parte 

exequente, caso esta esteja equivocada, ou amortizado pela parte 

executada. 4. Por fim, intime-se as partes para que manifestem acerca do 

cálculo atualizado, no prazo de 10 (dez) dias. 5. Superado tal prazo, 

certifique e volte-se conclusos. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011398-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES (EXEQUENTE)

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUDMYLLA JULIE GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-62.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JHONATAN FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BARBOZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte recorrente, bem como a inexistência de comprovação 

de hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Dando 

continuidade ao feito, não efetivado o cumprimento de sentença, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual 

civil, jungido com os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade, DETERMINO seja intimada a parte condenada para no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento referente a sua condenação sob 

pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DOS SANTOS MOTA NETO (REQUERENTE)

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA - MT0016747A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/09/2018 Hora: 14:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JESUALDO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012623-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA BATISTA SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIRATAN VILELA DE SOUSA (REQUERIDO)

CLAUDINO GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que a inicial contém 

vários vícios que poderiam desembocar no indeferimento da mesma. 

Explico. 2. Primeiro a requerente aduz que está havendo descontos em 

sua aposentadoria, no entanto não juntou nos autos documentos 

demonstrando aludidas retenções. Segundo porque não aportou 

comprovante de endereço atualizado, nem mesmo procuração 

devidamente assinada. 3. Não bastasse os vícios acima mencionados, a 

requerente sequer demonstrou o liame jurídico que pretensamente possui 

com a requeridas, sem olvidar o fato de não ter provado a sua 

hipossuficiência financeira. 4. Assim sendo, com fundamento no art. 321, 

do CPC, DETERMINO à emenda da inicial na forma susso, sob pena de 

indeferimento. 5. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001398-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANDA NERES DE JESUS (ADVOGADO(A))

CELI LAGASSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A E B INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

SUPERMERCADO COGAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: NILVANDA NERES DE JESUS - MT25212/O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 02/10/2018 

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: 1001418-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que a inicial contém 

vários vícios que poderiam desembocar no indeferimento da mesma. 

Explico. 2. Primeiro a requerente aduz que está havendo descontos em 

sua aposentadoria, no entanto não juntou nos autos documentos 

demonstrando aludidas retenções. Segundo porque não aportou 

comprovante de endereço atualizado, nem mesmo procuração 

devidamente assinada. 3. Não bastasse os vícios acima mencionados, a 

requerente sequer demonstrou o liame jurídico que pretensamente possui 

com a requeridas, sem olvidar o fato de não ter provado a sua 

hipossuficiência financeira. 4. Assim sendo, com fundamento no art. 321, 

do CPC, DETERMINO à emenda da inicial na forma susso, sob pena de 

indeferimento. 5. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012047-84.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RIBEIRO RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO COSTA E SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do depositário para entregar o bem penhorado no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, ou para que deposite em juízo o valor equivalente 

em dinheiro, sob pena de não fazendo, reputar-se ato atentatório à 

dignidade da justiça, podendo incidir em multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774 do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CASSIO SOUSA CRUZ (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/09/2018 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: 1001420-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que a inicial contém 

vários vícios que poderiam desembocar no indeferimento da mesma. 

Explico. 2. Primeiro a requerente aduz que está havendo descontos em 

sua aposentadoria, no entanto não juntou nos autos documentos 

demonstrando aludidas retenções. Segundo porque não aportou 

comprovante de endereço atualizado, nem mesmo procuração 

devidamente assinada. 3. Não bastasse os vícios acima mencionados, a 

requerente sequer demonstrou o liame jurídico que pretensamente possui 

com a requeridas, sem olvidar o fato de não ter provado a sua 

hipossuficiência financeira. 4. Assim sendo, com fundamento no art. 321, 

do CPC, DETERMINO à emenda da inicial na forma susso, sob pena de 

indeferimento. 5. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que a inicial contém 

vários vícios que poderiam desembocar no indeferimento da mesma. 

Explico. 2. Primeiro a requerente aduz que está havendo descontos em 

sua aposentadoria, no entanto não juntou nos autos documentos 

demonstrando aludidas retenções. Segundo porque não aportou 

comprovante de endereço atualizado, nem mesmo procuração 

devidamente assinada. 3. Não bastasse os vícios acima mencionados, a 

requerente sequer demonstrou o liame jurídico que pretensamente possui 

com a requeridas, sem olvidar o fato de não ter provado a sua 

hipossuficiência financeira. 4. Assim sendo, com fundamento no art. 321, 

do CPC, DETERMINO à emenda da inicial na forma susso, sob pena de 

indeferimento. 5. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OIAMITA MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))
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O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR MILHER AGUIAR BELEM BRITO (REQUERIDO)

ANGELA MARIA AGUIAR BELEM BRITO (REQUERIDO)

ANGELIA DE JESUS OLIVEIRA (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 24/09/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que a inicial contém 

vários vícios que poderiam desembocar no indeferimento da mesma. 

Explico. 2. Primeiro a requerente aduz que está havendo descontos em 

sua aposentadoria, no entanto não juntou nos autos documentos 

demonstrando aludidas retenções. Segundo porque não aportou 

comprovante de endereço atualizado, nem mesmo procuração 

devidamente assinada. 3. Não bastasse os vícios acima mencionados, a 

requerente sequer demonstrou o liame jurídico que pretensamente possui 

com a requeridas, sem olvidar o fato de não ter provado a sua 

hipossuficiência financeira. 4. Assim sendo, com fundamento no art. 321, 

do CPC, DETERMINO à emenda da inicial na forma susso, sob pena de 

indeferimento. 5. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO MOTA MARANHAO (REQUERENTE)

PEDRO FELIPE MOTA MARANHAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIPE MOTA MARANHAO - MT22119/O,para 

que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO ANTILLON CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

ELIANE BECK (ADVOGADO(A))

MARCIO MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO ANTILLON CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

ELIANE BECK (ADVOGADO(A))

MARCIO MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE BATISTA DE FREITAS (REQUERENTE)

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) GNOTA 

MARIA OLIVEIRA ALVES - MT0018120A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 24/09/2018 Hora: 13:20 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MARTINS NOGUEIRA CUNHA (REQUERIDO)

DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA (REQUERIDO)

THIAGO NOGUEIRA CUNHA (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 24/09/2018 Hora: 16:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BORGES DE GOUVEIA (REQUERIDO)

JOANA DARC SOUZA (REQUERIDO)

AILA MARA SILVEIRA GOUVEIA (REQUERIDO)

JOAO CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 
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MT0017912A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 24/09/2018 Hora: 16:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE (ADVOGADO(A))

CAROLINE RAMOS PENTEADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HERBERT DE SOUZA PENZE - MT0022475A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 24/09/2018 

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: 1001408-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FAGNER RAMOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/09/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000955-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO (ADVOGADO(A))

LUIZ ALVES DE VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - 024.835.861-80 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES F. DE JESUS BORGES - ME (EXECUTADO)

 

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 LUIZ ALVES DE VASCONCELOS, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

MARIANA DE SOUSA ARAUJO - MT0021229A-O, RODRIGO XAVIER 

GUIMARAES - MT15338/O para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIBRAN DIAS PAES DE FREITAS (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - 

MT18160/O, ERIN LEONEL VILELA - MT0015821A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 25/09/2018 Hora: 16:40 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000052-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILSO TOZI (REQUERENTE)

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR AURELIANO MIRANDA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

ROBSON ADRIANO MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Devolva-se consignando nossas homenagens. Arquive-se mediante as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011991-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

NEIVA MAUERVERCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATO SILVA VILELA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

 

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 NEIVA MAUERVERCK, por meio de 

seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LAURA CRISTINA 

PRIMO PARREIRA - MT0020204A para se manifestar acerca da 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO MENEZES (REQUERENTE)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MT19832/O, 

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - MT0016594A, RAIZZA ADRIELLY 

FERREIRA DA SILVA - MT0020660A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 26/09/2018 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: 1001942-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANGELICA BEE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/09/2018 Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011121-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

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 MARIA APARECIDA MARQUES DA 

SILVA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A, REGIS 

FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - MT0003756A para se manifestar 

acerca da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001444-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUI SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

01/10/2018 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: 1001452-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/09/2018 Hora: 12:40 (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.: 274833 Nr: 3973-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Mendonça Fagundes Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fls. 68, efetuei a 

distribuição do feito no sistema PJE, o qual recebeu o n. 

1001466-90.2018.8.11.0004. Diante disso, os autos físicos serão 

remetidos ao arquivo com as devidas baixas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 275200 Nr: 4208-08.2018.811.0004

 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: Wendel Vergilio dos Santos Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sefaz - Secretaria da Fazenda Estadual de 

Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessyka de Freitas Camargo - 

OAB:21776-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fls. 31, efetuei a 

distribuição do feito no sistema PJE, o qual recebeu o n. 

1001476-37.2018.8.11.0004. Diante disso, os autos físicos serão 

remetidos ao arquivo com as devidas baixas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 226431 Nr: 6731-61.2016.811.0004

 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: Joana Senhorinha Campos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fls. 54, efetuei a 

distribuição do feito no sistema PJE, o qual recebeu o n. 

1001477-22.2018.8.11.0004. Diante disso, os autos físicos serão 

remetidos ao arquivo com as devidas baixas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE BATISTA DE FREITAS (REQUERENTE)

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Processo: 

1001396-73.2018.8.11.0004 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela 

antecipada só é permitida no âmbito desta justiça especializada em casos 

excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da 

tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde 

esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de 

salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo 

assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no 

caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Observa-se que para a 

concessão in limine litis da tutela provisória de urgência faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

prova, notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 
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requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz de Direito 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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COLEGIO LUMINAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE FRANCISCA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observo que os embargos foram manejados tempestivamente, bem 

como tendo em vista que a inicial preenche os requisitos do Diploma 

Processual Civil, especificamente no que concerne 321 do mesmo codex, 

estando presentes, icto occuli, as condições da ação e os pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. Os argumentos elencados pelo 

embargante/impugnante inculcam a necessidade de se atribuir efeito 

suspensivo a impugnação em foco, notadamente quando a parte 

embargante/impugnante formulou requerimento expresso neste sentido, 

assim sendo, DEFIRO a suspensão da presente execução 3. Intime a parte 

exequente/embargada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

deseje, apresente contrarrazões aos embargos à execução. 4. Superado 

tal prazo, certifique e faça conclusos para prolação da pertinente 

sentença. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIA SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011190-38.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012542-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

JENNYFER DOS SANTOS LUIZ (ADVOGADO(A))

WNILSON MENDES DA ROCHA (REQUERENTE)

PABLINNE DE CASTRO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JANIO RAMOS VARJAO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 
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sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011375-13.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALMEIDA MELO DE FREITAS (REQUERENTE)

Grazziely Barros do Prado (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE (ADVOGADO(A))

ARIDAQUE LUIZ NETO (ADVOGADO(A))

ADAO PEREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

ADAO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

JOSE BORGES DE GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI (ADVOGADO(A))

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CLEIDE DE BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUIS AFONSO LOTFI ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011519-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DIVINO HENRIQUE FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001482-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROY ROGER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (10) dias e uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012975-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo 

Banco Daycoval S/A, alegando excesso de rigorismo da Turma Recursal 

quando do julgamento do recurso inominado por si interposto. 2- Pois bem, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da economia e celeridade processual, é 

cediço que, embora oponíveis impugnação ao cumprimento de sentença, a 

parte oponente deve garantir a execução, como condição para embargar 

a execução. Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE: “É 

obrigatória à segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”. 3- De outra forma não poderia ser, já que oportunizar à parte 

opor-se mediante embargos sem a necessária garantia do Juízo, em 

havendo desacolhimento da pretensão embargante, causar maior prejuízo 

ao exequente, porquanto não se garantirá a localização de bens passíveis 

de cobrir-lhe o direito perseguido. Assim, verificada a figura incabível da 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, a rejeição liminar dos embargos é medida que se 

impõe. 4- Ante o exposto, atento aos princípios que norteiam o 

procedimento dos Juizados Especiais, REJEITO os presentes embargos à 

execução, ante a falta de garantia do Juízo. 5- Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 6- Condeno o 

embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 7- Decisão publicada 

eletronicamente. 8- Intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito acerca da sequência da execução. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALVES PORFIRIO (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, embora a parte apresente argumento 

dentro do rol admitido as matérias de embargos, no caso nulidade da 

citação, chega a soar aventureira as argumentações, pois a empresa 

comparece aos autos contestando o pedido de modo que não há que se 

falar em prejuízo. Sobre indicação de patrono, a regra dessa esfera 

singela é que estando um advogado devidamente cadastrado, este deve 

ser responsabilizado pelas intimações. Replico enunciado do FONAJE que 

demonstra a direção do mencionado: “ ENUNCIADO 77 – O advogado cujo 

nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos 

do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”. Então, 

não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes embargos 
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devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Determino a 

remessa dos autos a contabilidade para apurar o valor real da execução, 

após vistas as partes para manifestar e requerer o que entender de 

direito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de Agosto 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011606-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

ALEX FERREIRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RIBEIRO CARPINTERO (ADVOGADO(A))

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de impugnação/embargos ao cumprimento de sentença 

manejado por Grupo HU Viagens e Turismo S/A, alegando excesso de 

execução, extrapolação do limite objetivo da Lei 9.099/1995, erro nos 

cálculos da verba compensatória por danos morais, bem como pugna pela 

atribuição de efeito suspensivo a presente impugnação. 2. De saída, 

convém ponderar que a nomenclatura atribuída pela parte executada à 

sua peça defensiva não tem o condão de por si só desembocar na sua 

repulsa. Com efeito, pouco importa se grafou impugnação ao cumprimento 

de sentença ou embargos à execução no momento de nominar a peça que 

colima tolher o cumprimento da sentença, vez que observou seu manejo 

nos próprios autos da execução, nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

9.099/1995. Deveras, relevância teria se tivesse ofertado embargos como 

ação autônoma, porquanto aí sim o indeferimento da inaugural seria 

necessário, tendo em vista inobservância de forma essencial à prática do 

ato, o que não ocorre nos casos da singela adoção de nomenclatura 

diversa da utilizada pelo legislador. Conveniente registrar que não 

obstante abalizadas vozes doutrinárias, muitos comungam da 

compreensão de que como corolário dos princípios norteadores dos 

juizados especiais, a impugnação melhor se ajusta à sistemática adotada 

pela Lei 9.099/1995 após o sincretismo processual albergado pelo 

ordenamento pátrio, nascido com a instalação da nominada fase de 

cumprimento de sentença. Posto isto, RECEBO a vindicada impugnação ao 

cumprimento de sentença. 3. Confrontando os pontos nevrálgicos dos 

embargos/impugnação, noto ter aduzido a parte requerida/embargante que 

a multa cominatória é “exorbitante e fere os mais comezinhos princípios da 

lealdade e boa-fé”, eis porque pugna pela redução das aludidas multas. 4. 

Em que pese às argumentações da parte demandada/embargante, 

compreendo que não logrou o seu intento, pois no caso vertente a sua 

conduta foi que sepultou os princípios da boa-fé e da lealdade processual, 

vez que devidamente intimada para materializar a tutela antecipada não o 

fez, preferindo ficar inerte. Ressalte que a mencionada tutela foi 

confirmada em sentença, sendo que nem mesmo este ato foi suficiente 

para que a requerida liberasse os créditos em favor do autor. 5. Destarte, 

com o advento da Lei 13.105/2015, ao magistrado não é mais possível 

reduzir ou excluir o valor das multas vencidas, conforme se infere de 

simples leitura do art. 537, da referida lei, in verbis: Art. 537. A multa 

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de 

conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 

(grifos não originais) 6. Na hipótese em apreço a parte 

requerida/embargante foi efetivamente intimada da decisão que antecipou 

os efeitos da tutela, bem como da sentença que a ratificou, não havendo 

dúvidas de que descumpriu a ordem judicial por mero descaso. 

Inegavelmente não tem como a parte embargante/executada asseverar 

que a multa é exagerada, pois se o fosse já teria, inclusive, materializado a 

medida liminar, preferindo ficar inerte. Tal postura não é inédita, vez que é 

useiro e vezeiro neste Juizado Especial as partes requeridas ficarem 

inerte quanto do cumprimento da liminar, pois possuem a certeza de que 

em eventual recurso conseguirão reduzir as astreints, quando, diga-se, 

não conseguem excluí-las. 7. Com efeito, a parte requerida/embargante 

trata-se de empresa com patrimônio e lucro significativo, detendo 

potencialidade para concatenar atos internos no sentido de cumprir 

agilmente determinações judiciais, motivo pelo qual infiro que o montante 

da multa não foi despropositado, muito menos configura excesso no seu 

valor, pelo contrário, tanto não o foi que nem sequer inculcou 

preocupação por parte da embargante. Deste modo, não merece 

retificação a multa outrora aplicada, estando em patamar razoável e 

compatível com o poderio econômico da parte requerida/embargante, bem 

como não há dispositivo legal desautorizando a execução das astreints 

em patamar superior ao teto dos juizados especiais, servindo igualmente 

para fins pedagógicos, devendo em situações futuras observar de forma 

mais esmerada as determinações judiciais e se conduzir com boa-fé 

durante o trâmite processual, sendo certo que a cifra nem de longe 

configura enriquecimento ilícito da parte autora/embargada. 8. Referente 

ao excesso bradado pela parte autora/embargante atinente ao erro no 

cálculo dos danos morais, infiro que razão lhe assiste, notadamente pela 

incidência equivocada dos juros compostos, quando na verdade incide os 

simples. 9. Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido aviado na impugnação/embargos orquestrados pela parte 

requerida/embargante, apenas e tão somente para decotar dos cálculos 

os juros compostos, mantendo de resto incólume a decisão que outrora 

aplicou multa cominatória em seu desfavor. Tendo em vista que parte 

exequente/embargada decaiu de parte mínima, condeno a parte 

embargante/executada ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, estes na razão de 15% sobre o valor debatido nos 

embargos/impugnação, nos termos da inteligência extraída do artigo 55, II, 

da Lei 9.099/1995. 10. Tendo em vista o fato do recurso contra o presente 

julgado não possuir efeito suspensivo, nos termos do artigo 43 da Lei 

9.099/1995, seria possível a imediata expedição de alvará em prol da parte 

exequente para transferência dos valores disponíveis no feito, contudo o 

valor debatido reclama caução idônea para tanto, eis porque deverá a 

parte exequente/embargada prestá-lo caso deseje realizar o 

levantamento. 11.Após o trânsito em julgado, competirá à parte 

requerente/embargada apresentar cálculo atualizado da dívida. 12. P.R.I. 

13. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES (ADVOGADO(A))

EROMIRO DIONISIO ALVES (REQUERENTE)

GABRIEL LUIZ ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 
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NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010234-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PCL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UADISTON TEODORO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou 

proceda transferência eletrônica dos valores depositados em favor de 

quem de direito, cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para 

liberação, estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 

2018º, enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se 

for o caso, força homologatória de avença extra/judicial. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010964-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ROSILDA CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 
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disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para satisfação do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 18 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010130-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - 

EPP (EXEQUENTE)

PAULO ROBERTO CASTRO MARCELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 18 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011409-17.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 
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eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 18 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1004440-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VIRGINIA DE ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2º Batalhão de Fronteira - Exército (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004440-94.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CLAUDIA VIRGINIA DE 

ANDRADE GONZAGA INTERESSADO: 2º BATALHÃO DE FRONTEIRA - 

EXÉRCITO Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial 

proposto por Claudia Virginia de Andrade Gonzaga no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores não sacados em 

vida pelo de cujus Manoel Gonzaga. Tendo em vista que a parte autora 

não possui informações acerca do valor correspondente, expeça-se 

ofício ao Exército Brasileiro, para que informe a este Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, o quantum atualizado a disposição dos herdeiros do falecido 

Manoel Gonzaga. Ademais, compulsando os autos verifica-se que os 

herdeiros Edenia de Andrade Gonzaga, Cleide Andrade Miranda 

Gonçalves, Cleibson Martone Andrade Gonzaga, Airton Andrade 

Gonzaga, Genivaldo de Andrade Gonzaga, Maria Aparecida Andrade 

Gonzaga, Katia Cristina de Andrade Gonzaga, Clemildes Andrade 

Gonzaga, Gilvaldo Andrade Gonzaga, Lilia Monica de Andrade Gonzaga 

Pinto, Keyth Michelly Gonzaga de Oliveira e João Marcelo Gonzaga de 

Oliveira anuíram com o pedido formulado, renunciando seus respectivos 

quinhões em favor da requerente, acostando aos autos declaração com 

firma reconhecida em cartório. Todavia, imperioso mencionar que a 

renúncia somente pode ser efetivada por escritura pública ou por termo 

judicial, conforme disposto no art. 1806 do Código Civil. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora. pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos instrumento público ou termo judicial de renúncia 

destes, nos termos do art. 1.806 do Código Civil. Intimem-se, ainda, os 

herdeiros Marcos Robert Andrade Gonzaga e Glaucia Maria Gonzaga 

para, querendo, habilitarem-se nos autos. Decorrido o prazo devidamente 

certificado e com o retorno do expediente, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 20 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003806-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOAO ALVES DE SOUZA (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: 

1003806-98.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003892-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LEONARDO CORREA (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: 

1003892-69.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003952-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA LINA DA SILVA (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: 

1003952-42.2018.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIENE JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: PAULINA LINA DA SILVA Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não fora especificado em que 

consiste a impossibilidade de regência dos atos civis da requerida ante a 

enfermidade que lhe acomete. Dessa maneira, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a exordial para 

esclarecer a correlação entre a patologia da requerida e a impossibilidade 

de regência de seus atos, 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, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003891-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LILIAN MARIA MARQUES DA SILVA (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: 

1003891-84.2018.8.11.0006 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 
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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 Mineiro, 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, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003870-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

DIVINO GERALDO DA SILVA (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: 

1003870-11.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003869-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

FELIX SANTANA DE LIMA (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: 

1003869-26.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003872-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SIMIAO SERAFIM DA SILVA (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: 

1003872-78.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003875-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SEBASTIAO PEREIRA NETO (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: 

1003875-33.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003880-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARIA MIGUELINA DE SOUZA MACIEL (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: 

1003880-55.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003884-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARCELINA DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):
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ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003884-92.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003885-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MANOEL RAMOS DE ARRUDA (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: 

1003885-77.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003890-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MALVIA FRANCISCA DA SILVA (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: 

1003890-02.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003893-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JULIO CEZAR (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: 

1003893-54.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003894-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOSE FRAGA DE OLIVEIRA (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: 

1003894-39.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003905-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (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: 

1003905-68.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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
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Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003906-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOAO MIRANDA MACHADO (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: 

1003906-53.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003909-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

IRIA ANICETA DA CONCEICAO (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: 

1003909-08.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003911-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

GLORITA MILITINA DA SILVA (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: 

1003911-75.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003912-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

DORVALINA JANUARIA INOCENCIA (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: 

1003912-60.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003914-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

CORINTHA PINHEIRO SARAVI (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: 

1003914-30.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003916-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BERNADINO DO ESPIRITO SANTO (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: 

1003916-97.2018.8.11.0006 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 
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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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003919-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BENJAMIM RODRIGUES DE CARVALHO (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: 

1003919-52.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003920-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BENEDITO VALDOMIRO DA SILVA (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: 

1003920-37.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003921-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BENEDITO MANOEL DA SILVA (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: 

1003921-22.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003922-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BENEDITO CLARO DA SILVA (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: 

1003922-07.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003923-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BELARMINO BARBOSA DA SILVA (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: 

1003923-89.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003924-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ARMINDA DE JESUS DE ALMEIDA POMKERNER (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003924-74.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003925-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ARMANDO INOCENCIO DA SILVA (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: 

1003925-59.2018.8.11.0006 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 Mineiro, 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, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000826-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARINA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ AMORIN (RÉU)

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: 

1000826-52.2016.8.11.0006 AUTOR: MARINA LEITE DA SILVA RÉU: 

MARIA JOSÉ AMORIN Vistos etc. Defiro o pedido formulado no Id. 

11418050 e suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 21 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006350-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. C. F. (ADVOGADO(A))

M. M. L. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006350-93.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MEIRE MAGALHAES LOPES 

NACANISHI REQUERIDO: PAULINO NACANISHI SIGECAZU Vistos etc. A 

parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, em razão da revelia 

do requerido (Id. 12188457). Entretanto, verifico que, embora a autora 

tenha noticiado em sua petição inicial a existência de 06 (seis) veículos, 03 

(tres) imóveis e 115 (cento e quinze) cabeças de gado como patrimônio 

adquirido durante a união do casal, foram apresentados apenas dois 

documentos comprobatórios da existência de patrimônio (Id. 10292598 e 

Id. 10292604). Dessa forma, deverá a parte autora, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar documentos que comprovem a existência e a propriedade 

dos bens elencados na inicial. Intimem-se. Cáceres, 27 de junho de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185731 Nr: 5647-53.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PHELIPE RODRIGUES SILVA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 95.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 221971 Nr: 8489-35.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que seja Oficiado ao 

CREAS para que encaminhe relatório de acompanhamento psicológico do 

adolescente como solicitado as fls. 27/28.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191828 Nr: 9442-67.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KERS, LFRS, PLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão de fls. 96.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 180471 Nr: 2562-59.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao setor de expedição de documentos, a fim de INTIMAR 

pessoalmente a parte Autora para que compareça na Defensoria Pública 
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para informar se concorda com a proposta de acordo apresentada pelo 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170875 Nr: 6959-98.2014.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDAT, CFTD, HSMD, EFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da manifestação de fls. 71/72, determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, para a juntada dos documentos faltantes.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 22818 Nr: 3483-72.2002.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES CAMARGO 

ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRÁULIO DA CUNHA ESPÍNDOLA, 

CAMILA CRISTINA CALIMÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOEL SOARES VIANA JUNIOR - OAB:6302/MT, 

PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 Vistos etc.

 Intime-se o inventariante, via advogado constituído, para cumprir 

integralmente a determinação de fls. 231, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de aplicação do disposto no art. 622, II ou art. 485, III, ambos do 

CPC.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 76821 Nr: 3535-58.2008.811.0006

 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: VICENTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretende o autor, às fls. 128, o registro de óbito dos ausentes, para fins 

de abertura de inventário, entretanto, o pleito não merece acolhimento, 

haja vista que não há que se falar em registro de óbito, uma vez que já 

declarada a ausência através de sentença, na qual, inclusive, já 

determinou a abertura da sucessão definitiva.

Desse modo, considerando que o inventário e a partilha dos bens do 

ausente constituem desdobramento do ato decisório que a declarou, não 

há que se falar em abertura de um novo procedimento de inventário ou em 

expedição de registro de óbito para tal fim.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Inventário. Declaração judicial de ausência. Inventário e partilha dos bens 

que constituem desdobramento da decisão que a declara (art. 1.165 do 

CPC). Pretensão à partilha dos bens em processo autônomo. Inadequação. 

Impropriedade impassível de ser suprimida. Extinção mantida. Recurso 

desprovido. (TJ-SP – APL: 00219342320128260348 SP, Relator: Rômulo 

Russo, Data de Julgamento: 06/05/2015, 7ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 05/05/2015)

Sobre o tema, COSTA MACHADO explica que “esta se dará, na verdade, 

por conversão do procedimento, iniciando-se nos mesmos autos com a 

nomeação de inventariante e a apresentação das primeiras declarações 

(arts. 990 e 993)” (in Código de Processo Civil interpretado e anotado, 5ª 

Ed., Manole, 2013, art. 1.165).

Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado às folhas retro.

Intime-se o autor para, querendo, requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 37531 Nr: 3044-90.2004.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CORBELINO, ODANIL JARA GOMES 

CORBELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGOLINO CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO C.M. CORBELINO 

- OAB:5.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpridas as determinações dos autos em apenso, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184003 Nr: 4651-55.2015.811.0006

 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: RUBENS CORBELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e determino seja 

efetuada a retificação requerida na Carta de Adjudicação expedida nos 

autos de inventário apenso, para constar ao adjudicatário a venda de “lote 

de terreno urbano, com área de 378,77 M², registrado sob a matrícula nº 

7.102, livro nº 02, fls. 240” junto ao CRI do 1º Ofício de 

Cáceres.Intime-se.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos com as anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 77659 Nr: 4309-88.2008.811.0006

 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: CARMEM FRANCISCA LEAL DE PAULA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA LEAL DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha 

relativa aos bens deixados pelo falecimento de Joanita Leal de Paula, 

atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em 

todos os bens descritos nestes autos, o que faço com fundamento no 

artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Com o trânsito em julgado, expeça-se a Carta de Adjudicação 

em favor de Carmem Francisca Leal de Paula Ribeiro.Após, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179924 Nr: 2217-93.2015.811.0006
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K, RRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se se houve manifestação da parte autora.

Em caso negativo, dê-se nova vista dos autos à Defensoria Pública para 

manifestar acerca do cumprimento do acordo.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006060-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO CARMELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIDIO CARMELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 

1 0  ( D E Z )  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1006060-78.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: 

INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO CARMELO 

REQUERIDO: OLIDIO CARMELO REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO 

CARMELO , REQUERIDO: OLIDIO CARMELO NOTIFICANDO(S): OLIDIO 

CARMELO FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir 

transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Sentença: Vistos etc. Primeiramente, defiro o 

pedido de dispensa da entrevista do interditando, diante de sua condição 

física. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de curatela provisória em 

antecipação de tutela proposta por Fernando Roberto Carmelo que objetiva 

a interdição de Olidio Carmelo. Narra a requerente, em síntese, ser filho do 

interditando, que é portador da patologia Alzheimer o que influi em sua 

capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem o discernimento 

para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e 

seus bens. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de administrar 

seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora 

especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos. Nesta oportunidade, o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de Alzheimer, o que lhe dificulta a mobilidade e a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o 

interditando apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que o interditanda é portador de enfermidade mental, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

OLIDIO CARMELO, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador 

FERNANDO ROBERTO CARMELO, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos.E, 

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

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

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

digitei. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO GESTORA JUDICIAL Autorizada 

pelo provimento 56/2007/CGJ Cáceres, 18 de janeiro de 2018. SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004042-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

DANILA PIRES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANERSON PIRES DA COSTA (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: 

1004042-50.2018.8.11.0006 REQUERENTE: DANILA PIRES COSTA 

REQUERIDO: DANERSON PIRES DA COSTA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Interdição c/c Liminar proposta por Danila Peres Costa que objetiva a 

interdição de Danerson Pires da Costa. Narra a Requerente, em síntese, 

ser filha do interditando Danerson Pires da Costa, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID F200. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Danerson Pires da Costa impossibilita-o de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Danerson 

Pires da Costa, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta documentos 

pertinentes. É o necessário. Decido. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do 

art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que 

presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial 

e a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e 

nomeio como sua curadora provisória a Sra. Danerson Pires da Costa, 

qualificado na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 04 

de outubro de 2018 às 14h00min, data em que será realizada a entrevista 

do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cáceres, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007020-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONISON GUILHERME TOLEDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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, 21 de agosto de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003193-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (RÉU)

CLEONICE BUCK LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003718-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JOAO MARIO DE ARRUDA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002763-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON AUGUSTO COSTA (ADVOGADO(A))

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de Carta Precatória.

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando retorno de AR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003073-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

FLAVIO EVANGELISTA (REQUERENTE)

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001449-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

MARILZA GOMES DE CAMPOS (RÉU)

JANETE MIRANDA FARIA (RÉU)

NELSON FLORENTINO MUNIZ (RÉU)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE ESPECIFICAR 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR Impulsiono os autos para intimar as 

partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o intuito de 

que, nos termos do despacho retro , no prazo de 15 dias, especifiquem 

quais provas pretendem produzir. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018 

Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003334-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

PAULO MARIO DA SILVA (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: 1000373-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR JOSE DE QUEIROZ (AUTOR(A))

ADEMIR MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE STELATTO MARQUES (RÉU)

EDUARDO MARQUES LIMA (RÉU)
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INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 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 08 de outubro de 2018 às 15:30hsmin, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006883-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEIA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, recolher a diligência para o oficial de justiça a fim de que seja 

distribuído o mandado de busca e apreensão no novo endereço indicado 

na petição de id. 11718631, sob pena de extinção/arquivamento. 2 – Com 

o recolhimento, CUMPRA-SE a decisão de id. 10621790, no endereço 

indicado na petição de id. 11718631. 3 - Por outro lado, decorrido o prazo 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e volte o processo CONCLUSO. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002796-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMBROSIO GATTASS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002796-87.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PAULO AMBROSIO 

GATTASS 1 – De início, uma vez que a pesquisa pelo sistema RENAJUD 

restou infrutífera (id. 14627435), este Juízo INDEFERE o pleito de 

expedição de mandado de penhora/avaliação/remoção, como requerido no 

id. 11914780. 2 – Passo seguinte, como determinado na decisão de id. 

11632163, fora promovida, nesta ocasião, a busca de bens junto ao 

sistema INFOJUD, conforme documentos que ora se juntam. 3 – No mais, 

CUMPRAM-SE as demais disposições da decisão de id. 11632163. 4 – 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001176-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA Impulsiono os autos para intimar a Parte 

Autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifeste acerca do r. despacho de id: 14714604, no sentido de que 

promova a "... correção do polo passivo, com a indicação do proprietário 

registral do imóvel objeto dos autos, devidamente qualificado, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cáceres/MT, 21 de agosto de 

2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002921-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL BARBOSA (REQUERENTE)

ADEMIR MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação de 

id: 14446765 é Tempestivo. Certifico ainda que o Requerido, ora 

denominado Apelante efetuou o devido preparo, conforme guia de id: 

14446769. Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsionam-se os 

autos INTIMANDO-SE o Requerente, ora denominado Apelado, através de 

seu advogado legalmente constituído, para que, querendo, responda ao 

recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004634-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PEREIRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89408 Nr: 4686-25.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA REGINA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:

 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.: 43889 Nr: 2386-32.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código: 43889

DECISÃO

1 – Diante do pedido para expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para obter as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do 

executado (fls. 101/102), este juízo faz uso do sistema INFOJUD para 

casos tais, portanto, PROMOVA-SE a busca de bens junto ao sistema 

INFOJUD.

2 – INDEFERE-SE o pedido para que se oficie o Tribunal Regional Eleitoral 

para que forneça o endereço na forma solicitada.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 A citação pessoal é regra, enquanto que a ficta somente será possível 

quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte.

3 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

4 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22916 Nr: 3572-95.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCPJ

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

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNARA PIRAN - 

OAB:6805/MT

 Código: 22916

DECISÃO

1 – De início, quanto ao pedido de retirada do segredo de justiça formulado 

à fl. 268, vale dizer que tal garantia fora determinada pelo Juízo à fl. 263 

em razão da juntada de declarações de imposto de renda da parte 

executada, de caráter sigiloso. Logo, uma vez que permanecem os 

motivos que amparam a garantia do sigilo constitucional dos dados da 

parte, aliado ao fato de que a parte exequente não traz nenhum argumento 

relevante para que seja realizado o contrário, INDEFERE-SE o pedido.

2 – DEFERE-SE o pedido de alteração do patrono da parte exequente, 

realizado à fl. 262 e reiterado à fl. 268, devendo a Secretaria proceder às 

anotações necessárias.

3 – No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar sobre a documentação acostada às fls. 264/267 e pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 4 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197755 Nr: 2126-66.2016.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO CABRAL PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL - OAB:, LAUANE - 

OAB:

 (...)Diante do exposto, uma vez cessada a eficácia da medida cautelar, na 

forma do art. 808, inciso III, do CPC/1973, JULGA-SE EXTINTO este 

processo sem a resolução do mérito. CONDENA-SE a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 

2º, do CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 

98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita 

(fl.78).TRASLADE-SE cópia desta sentença aos Autos n. 

1229-09.2014.811.0006 (Código: 164005).Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150672 Nr: 9447-94.2012.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÃO E OLIVEIRA LTDA-ME, VIVIAN 

SANCHES DE OLIVEIRA, ESLI SANCHES ROMÃO, IZABEL DE OLIVEIRA 

ROMÃO

 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: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor para o fim de condenar os réus ao pagamento do valor indicado 

no demonstrativo de fls. 31/36, devidamente atualizado com os encargos 

pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a 

partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Por 

corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 17 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8867 Nr: 359-86.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE CARVALHO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Código: 8867

DESPACHO

1 – Diante da sentença dos embargos à execução em apenso (Código 

190952), INTIME-SE o exequente, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente 

execução, sob pena de arquivamento.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31319 Nr: 1250-34.2004.811.0006

 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: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO CLUBE DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:MT- 5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, Marília 

Moreira de Castilho - OAB:MT/8.287, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:MT-5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220

 Código n. 31319

DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD em face de RÁDIO CLUBE DE 

CÁCERES LTDA, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Diante da ausência de manifestação da parte ré, conforme certidão de fl. 

491 demonstrando a ausência de oposição, uma vez que devidamente 

intimada, merecem guarida os cálculos do credor.

 1 – Ante o exposto, este Juízo ACOLHE a manifestação da parte autora à 

fl. 492 e HOMOLOGA os cálculos às fls. 436/486.

 2 – Diante da nova fase processual, PROCEDA-SE a retificação da capa 

dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença.

3 – Uma vez que os cálculos apresentados encontram-se desatualizados, 

INTIME-SE a parte exequente para aportar aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, planilha atualizada do débito.

4 – Depois de apresentados os cálculos atualizados, na forma do artigo 

513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE a executada, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena 

de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

5 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

6 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

7 – Do contrário, havendo pagamento, REMETAM-SE os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

8 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65889 Nr: 3347-02.2007.811.0006

 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 MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALA & CIA LTDA-ME, ELIANE DUTRA 

ATALA, JOÃO BENEDITO ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 (...)a parte exequente consoante petição (fl. 197) requer a suspensão do 

feito por 1 (um) ano.Vieram os autos conclusos.Em síntese o 

relato.Fundamenta-se e decide-se.DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 

197.Nesse contexto, incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do 

novo CPC a qual determina a suspensão do feito quando não há 

localização de bens passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o 

arquivamento provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal 

sem baixa na distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de 

suspensão, importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova 

disciplina acerca da suspensão da execução em caso de ausência de 

bens penhoráveis, consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano 

durante o qual se suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 

921, inciso III, do CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 

(um) ano e pelo mesmo período fica suspenso o curso do prazo 

prescricional, inteligência do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o 

exequente que após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de 

prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática sobre a localização 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a 

exequente a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . À s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s .  I N T I M E - S E . 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76324 Nr: 3006-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Código: 76324

DECISÃO

1 – De início, quanto ao pedido de retirada do segredo de justiça formulado 

à fl. 142, vale dizer que tal garantia fora determinada pelo Juízo à fl. 

132/132-verso em razão da juntada de declarações de imposto de renda 

da parte executada, de caráter sigiloso. Logo, uma vez que permanecem 

os motivos que amparam a garantia do sigilo constitucional dos dados da 

parte, aliado ao fato de que a parte exequente não traz nenhum argumento 

relevante para que seja realizado o contrário, INDEFERE-SE o pedido.

2 – No mais, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

3 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150981 Nr: 9793-45.2012.811.0006

 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: MÁRIO MÁRCIO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 Código n. 150981DECISÃOConsoante sentença de fl. 1.111/1.111-verso, 

este juízo entendeu que o documento anexado pela parte embargante para 

comprovação de hipossuficiência, era insuficiente para tanto, logo a parte 

foi intimada para que no prazo de 10 (dez) dias apresentasse 

d o c u m e n t a ç ã o  h á b i l  p a r a  c o n s t i t u i r  p r o v a  d a  s u a 

hipossuficiência.Conforme certidão de fl. 1.112 a parte intimada deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar a cerca da documentação exigida. 

(...)No caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de 

hipossuficiência econômica e financeira. Ante todo o exposto:1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil.2 – INTIME-SE a 

parte ré para regularização do pagamento das custas e despesas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias.3 – Após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixa de estilo. 4 – CUMPRA-SE.Cáceres-MT, 17 de agosto 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002981-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

JOSEFA BELARMINO DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulina de Oliveira (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Justina Rodrigues de Oliveira (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

JOAO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

D. O. D. S. (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

LUIZ NELIO DA COSTA FARIA (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

L. R. D. O. (RÉU)

Luiz Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

A. O. D. S. (RÉU)

I. D. O. A. (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

JOAO MARTINHO DE OLIVEIRA (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO (AÇÃO DE USUCAPIÃO) PRAZO - 20 DIAS 

Expedido por ordem do(a) MM. RAMON FAGUNDES BOTELHO Dados do 

processo: Processo: 1002981-57.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 

20.833,57; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

JOSEFA BELARMINO DA SILVA Parte Ré: RÉU: DOMITILIA OLIVEIRA DA 

SILVA, JOSÉ ARSENIO DA SILVA, LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, LUIZ 

NELIO DA COSTA FARIA, LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, IVONE BORGES 

DE OLIVEIRA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA GARCETE DE 

OLIVEIRA, DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA EUZEBIA DA 

SILVA OLIVEIRA87.786, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ARAUJO, 

HERCULANO DE ARAUJO, ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ALEXANDRA OLIVEIRA DE SOUZA, EDITH OLIVEIRA DE SOUZA, 

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA, IZABEL DE OLIVEIRA ANASTACIO, 

APARECIDO ANASTACIO, VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELINA 

CRUZ DE OLIVEIRA, JOAO MARTINHO DE OLIVEIRA, PAULINA DE 

OLIVEIRA, JUSTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSEPHA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JOAO MARCOS DE OLIVEIRA FINALIDADE: CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, acima qualificada, bem como dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259 

do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. 

RESUMO DA INICIAL: "JOSEFA BELARMINA DA SILVA, brasileira, solteira, 

idosa, cozinheira, RG 2858860-6 SSP/MT e CPF 871.104.151-04, com 

residencia e domicilio Rua Santa Lucia, 2000, Qd 20, lote 14, Bairro 

Marajoara, Cáceres-MT, AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em 

face dos réus acima citados. Atribui-se a presente o valor de R$ 

20.833,57 (vinte mil oitocentos e trinta e tres reais e cinquenta e sete 

centavos)". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Loteamento 

Marajoara, LOTE 14, Quadra 20, com metragem da área de 375,00m 

(trezentos e setenta e cinco metros quadrados) com registro no Cartório 

do 1 Oficio da Comarca de Cáceres-MT, sob a matrícula nº10.604, Lv. 

02-H2, fls.55 (DOC. Anexo) DESPACHO: "DESPACHO1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual.2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil,3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo.4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC.5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC).7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC.8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias.9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram.10 – DEFERE-SE os benefícios 

constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil.11 – Havendo no 

processo elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo 

CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

com espeque no artigo 98 do CPC.12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito Assinado eletronicamente por: RAMON 

F A G U N D E S  B O T E L H O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 13977238 18070322000121900000013722303 ". E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anelise Dolores de Assis Cintra 

(Técnica Judiciária), digitei. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018 Anelise 

Dolores de Assis Cintra Técnica Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004581-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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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 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar o pedido de 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. 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 3, 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, 21 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003479-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES (ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATACADÃO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003479-90.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ATACADÃO S/A RÉU: E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME Trata-se de 

ação monitória visando o pagamento de soma em dinheiro. Em decisão 

inicial proferida no id. 8098295, foi deferida de plano a expedição do 

mandado, advertindo ao réu que caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito 

o título executivo judicial. Neste sentido, preconiza o parágrafo segundo 

do art. 701 do CPC. A parte demandada fora devidamente citada, como 

certificado no id. 8346583. A parte autora informou que as partes 

transigiram quanto ao pagamento da dívida, pugnando pela suspensão do 

feito até o prazo previsto para o pagamento do acordo (id. 8852880). A 

decisão de id. 9327310 deferiu a suspensão do feito. Por meio da petição 

de id. 10107387, a parte autora informou o descumprimento do acordo 

pela parte ré e, diante da ausência de resposta, requer o prosseguimento 

do feito, com a conversão da monitória em execução. Pois bem. No ponto, 

uma vez que a parte ré fora devidamente citada e deixou de apresentar 

qualquer manifestação, este Juízo: 1 – CONVERTE o mandado inicial em 

mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. 2 – 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. 3 – 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 4 – Na hipótese de o 

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). 5 – 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). 6 – 

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. 7 – 

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. 8 – 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. 9 – 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). 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de agosto 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000875-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELZA CORREA 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: 1000875-25.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELZA CORREA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

DPVAT ajuizada por ELZA CORREA DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 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 negado pela Seguradora. 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. 12004220) concedendo os benefícios da justiça 

gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 13780695 argumentando, em preliminar, 

necessidade de alteração do polo passivo, bem como a falta de interesse 

processual, diante da inércia da parte autora em promover a juntada de 

documentos. No mérito, defende a ausência de nexo causal entre a 

invalidez e o acidente automobilístico noticiado, a ausência de provas 

acerca da invalidez permanente e, eventualmente, em caso de 

procedência, a necessidade de observância à graduação da lesão. 

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes, 

sendo realizada avaliação médica na parte autora (id. 14314849 e id. 

14314941). A réplica à contestação é vista no id. 14545552. 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 
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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. DA PRELIMINAR 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, 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, muito embora defendido 

que restou ausente a juntada de documentos exigidos, o documento de id. 

13780693 revela que a negativa fora técnica, uma vez que a sequela não 

seria indenizável. Dessa feita, uma vez esgotada a via administrativa, não 

há falar em falta de interesse de agir da parte autora, de modo que este 

Juízo indefere 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 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. 14314849 foi categórico em 

afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de acidente 

automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o pé direito, 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 diminuição discreta de 

mobilidade do pé direito e discreta hipotrofia de musculatura, ocasionando 

lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo 

com proporção de 75% (intensa). 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 75% (intensa), o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 50% 

= 6.750,00 x 75% = R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta 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$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta 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 10% 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: 1001908-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PAULINO CAMPOS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

segurado lider dois consorcios (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001908-50.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FABIANA PAULINO CAMPOS RÉU: SEGURADO LIDER DOIS CONSORCIOS I 

– Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por 

FABIANA PAULINO CAMPOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados no processo. 

Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/03/2016 que 

lhe acarretou lesões. Afirma, ainda, que pugnou administrativamente pelo 

recebimento do seguro, contudo, teria recebido apenas R$ 6.750,00. 

Requer, portanto, o recebimento da complementação da indenização 

referente ao Seguro Obrigatório DPVAT. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (id. 12955036) concedendo os benefícios 

da justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a 

ré apresentou contestação no id. 14128837 argumentando, em 

preliminares, a inépcia da inicial, uma vez que os fatos não decorreriam a 

uma conclusão lógica, bem como que não teria sido juntado comprovante 

de residência em nome da parte autora e a falta de interesse de agir, 

diante da satisfação do pedido na esfera administrativa. No mérito, 

sustenta que o boletim de ocorrência seria precário e que a pretensão da 

parte autora já teria sido satisfeita. As partes compareceram na audiência 

de conciliação designada, porém, não houve acordo (id. 14314576). Na 

ocasião, fora elaborado o laudo pericial (id. 14314520). A réplica à 

contestação é vista no id. 14484972, ocasião em que a parte autora 

impugnou o laudo pericial. 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 
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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, 

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. Depois, 

poderia a parte autora apresentar, com a impugnação, prova 

contemporânea de que a lesão apresentaria graduação diversa da que 

fora constatada pelo médico perito, 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 Não há falar 

em inépcia da inicial, uma vez que, verificando os termos constantes da 

exordial, é possível compreender logicamente os fatos ali narrados, tanto 

que possibilitou a apresentação de defesa de mérito pela parte 

demandada. Logo, preenchidos os requisitos da inicial, este Juízo indefere 

a preliminar em questão. Depois, a ausência de comprovante de endereço 

em nome da parte autora, por si só, não torna prejudicada a fixação do 

foro de competência, uma vez que, em se tratando de ação de cobrança 

de seguro DPVAT, os foros competentes para o julgamento da demanda 

restringem-se aos do domicílio do autor ou do local do fato, com fulcro no 

art. 53, inciso V, do CPC. Desse modo, embora ausente o comprovante de 

endereço da parte autora, é fato incontroverso que o acidente em questão 

se deu nesta cidade, conforme se vê no boletim de ocorrência de id. 

12947397. Portanto, indefere-se a preliminar em questão. Por último, a 

questão acerca da satisfação do pedido na esfera administrativa é 

meritória, de modo que será apreciado adiante, em consonância com as 

provas constantes dos autos, razão pela qual indefere-se a preliminar em 

tela. 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 pretendida 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, de modo que, 

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, conclui-se 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. 14314520 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é a 

estrutura craniofacial. 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 as lesões acometidas pela parte autora 

ocasionaram 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 está 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 100% = R$ 13.500,00 x 50% = R$ 

6.750,00. Todavia, o valor indenizatório recebido administrativamente (id. 

14128845) corresponde exatamente ao valor ora apurado relativo às 

lesões sofridas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o 

processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. 

CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 

10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de 

sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE o processo mediante as baixas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000288-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de MIRIAN DE OLIVEIRA 

SANTOS, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. Entre 

um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para manifestar 

acerca dos documentos juntados pela ré, bem como sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, sendo certo que o silêncio seria interpretado 

como desinteresse (id. 11412337). Intimada, a parte autora quedou-se 

inerte (id. 14598677). Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte 

autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento 

válido e regular do processo. Afinal, intimada via DJE para promover os 

atos necessários, quedou-se inerte, prejudicando, assim, o bom 

andamento da demanda. Não custa ressaltar que, na forma do art. 77, 

inciso IV, do CPC, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, mormente em se tratando de providência de exclusivo 

interesse da parte autora. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em 

razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular 

do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. 

INTIME-SE. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 
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BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000381-97.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES RÉU: VIVO S.A. Trata-se de 

ação ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora 

fora intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme movimentação gerada no id. 

14629710. O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte 

autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento 

válido e regular do processo, sobretudo em razão de não ter comparecido 

a audiência de conciliação previamente designada por este Juízo. À vista 

dessa circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 

considerando que o autor não promoveu as diligências que lhe competiam, 

deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002395-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIVALDO PEREIRA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002395-20.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SIVALDO PEREIRA 

DO AMARAL 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. 13512344). 

A parte demandada apresentou manifestação no id. 13663687, aduzindo 

interesse no pagamento da dívida. Afirma que será efetuado o pagamento 

das parcelas vencidas, contudo, pleiteia pelo abatimento dos juros 

incidentes sobre as parcelas vincendas, requerendo, ainda, a imediata 

restituição do veículo apreendido. Depois, no id. 13682213, informa o 

pagamento das parcelas vencidas, reiterando o pedido de restituição do 

automóvel e apresentação de cálculo das parcelas vincendas. O 

comprovante de cumprimento da liminar e de citação da parte requerida 

aportou no id. 13765941. A decisão de id. 13987613 indeferiu a restituição 

do veículo, sob o fundamento de que não houve o pagamento integral da 

dívida, tampouco a comprovação do pagamento das parcelas vencidas, e 

determinou a intimação do Banco autor para apresentar o cálculo das 

parcelas vincendas com a amortização dos juros. A parte demandada, na 

petição de id. 14163859, apresentou o comprovante das parcelas 

vencidas, oportunidade em que reiterou o pleito de restituição do veículo, 

de apresentação do cálculo das parcelas vencidas e, por fim, requereu a 

designação de audiência de conciliação. Por sua vez, a parte autora 

manifestou discordância quanto à purgação da mora, haja vista que não 

houve o pagamento integral da dívida, bem como juntou o cálculo das 

parcelas vencidas, com a amortização dos juros, pugnando pela 

consolidação da posse e propriedade do veículo em suas mãos (id. 

14452126 e 14452133). Intimada, a parte ré reiterou a necessidade de 

composição amigável do litígio, mediante designação de audiência pelo 

Juízo, e, de forma sucessiva, requer seja deferido o depósito judicial do 

valor indicado pela requerente (id. 14505921). O processo veio concluso. 

II – Fundamentação O caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, incisos I e II, 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. De início, em que pese o pleito formulado pelo réu, para a 

designação de audiência de conciliação, a verdade é que a parte autora 

manifestou, na exordial, desinteresse na aludida composição. Nesse 

passo, uma vez que a aludida audiência, como consignado pelo próprio 

demandado, teria a finalidade de oportunizar a purgação da mora, e que, 

conforme se verá adiante, não fora cumprido o disposto no Decreto-lei n. 

911/69 para tanto, aliado ao desinteresse na composição pela parte 

autora, indefere-se o pleito em questão. Além do mais, a composição 

requerida pela parte ré poderia ter sido realizada sem qualquer 

intervenção do Juízo. Pois bem. Não obstante a manifestação de id. 

13663687, a parte demandada deixou de apresentar contestação, razão 

por que este Juízo DECRETA a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, 

reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte demandante. 

Dessa forma, a cognição do Juízo resume-se à questão unicamente de 

direito, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de 

sentença, uma vez que, ante a revelia da parte demandada, inexiste 

controvérsia aduzida nos autos. No ponto, em que pese o pleito formulado 

pela parte demandada, se o réu 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, sendo insuficiente o 

requerimento de pagamento tão-somente das parcelas vencidas: 

“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 05 

dias, contado do cumprimento do mandado de busca e apreensão, efetuar 

o depósito da integralidade da dívida. No vertente caso, no entanto, 

apenas efetuou o pagamento das parcelas vencidas e pugnou pelo 

pagamento das parcelas vincendas, sequer depositando o valor integral, 

mesmo após a apresentação do cálculo com a amortização do saldo 

vincendo. Logo, essa inércia, por si só, afasta a purgação da mora. Desse 

modo, a posse e propriedade consolidaram nas mãos da parte autora, uma 

vez que demonstrou fazer jus à procedência do pedido, já que emitiu em 

favor da parte demandada o contrato de id. 13415259, por meio do qual 

esta adquiriu, dando em garantia de alienação fiduciária, o bem móvel 

descrito na inicial. Ainda, trouxe à luz a mora da parte devedora quanto ao 

pagamento das prestações, comprovada notificação extrajudicial de id. 

13415265, que, conforme largo e consolidado entendimento 

jurisprudencial, é suficiente a comprovar a mora da parte devedora. 

Assim, todo o trâmite do vertente procedimento seguiu o rito do Decreto-lei 

n. 911/69, com a alteração da Lei n. 10.931/2004, de sorte que a 

incidência do § 1º do artigo 3° do aludido Decreto-lei se mostra imperativo, 

implicando dizer que após cinco dias de executada a liminar, tanto a 

propriedade como a posse plena e exclusiva do mencionado veículo, como 

já acenado, consolidaram-se no patrimônio do credor fiduciário. III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida 
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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, 21 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001863-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração opostos por 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. atacando a sentença 

de id. 11783440, sob o argumento de que referido decisum restou omissa 

no que toca à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e 

nas custas processuais. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pela análise das razões recursais, 

de rigor o provimento do recurso de embargos de declaração, pela 

omissão contida no decisum. Com efeito, cediço que a omissão se 

configura com a falta de manifestação expressa sobre algum ponto 

(fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos em relação ao qual 

o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz. No caso, verifica-se 

que a decisão embargada deixou de condenar a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, tal vício 

deverá ser prontamente suprido. Forte em tais razões, este Juízo DÁ 

PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos no id. 11948413 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. Todavia, fica 

suspensa a exigibilidade da referida verba ante a concessão da 

assistência judiciária gratuita à parte requerida, devidamente assistida pela 

Defensoria Pública Estadual. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001959-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PAULO IVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ADELINA FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRUNO SILVA NAVEGA (ADVOGADO(A))

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001959-32.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: PAULO IVES DE ARAUJO, ADELINA FRANCISCA DOS 

SANTOS ARAUJO REQUERIDO: KIRTON SEGUROS S.A, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS I - Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

de vida proposta por PAULO IVES DE ARAÚJO e ADELINA FRANCISCO 

DOS SANTOS em face de HSBC SEGUROS BRASIL S/A e SEGURADORA 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, todos qualificados nos autos. 

Aduzem os autores, em síntese, que são genitores de Jeferson Ives de 

Araújo, falecido em 02/08/2015, vítima de acidente de trânsito. Afirmam 

que, em 26/06/2014, o “de cujus” adquiriu uma cota de consórcio com a 

empresa Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda., sob o n. 33 do 

grupo 7385, com 980 participantes e duração de cinco anos, sendo que o 

bem consorciado se trata de uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, 

pelo valor de R$ 9.380,00. Ainda, que, na mesma data, o segurado teria 

assinado um termo de adesão ao seguro de vida em grupo, na qual consta 

como seguradora HSBC Seguros Brasil S/A e que, depois, entre a data de 

01/10/2014 a 30/09/2016, constou como seguradora a Companhia Mutual 

de Seguros. Sustentam que o aludido seguro garante aos beneficiários o 

pagamento de indenização em caso de morte do segurado, limitado ao 

capital segurado e que somente tomaram conhecimento da aludida apólice 

de seguro, quando buscaram realizar a quitação da motocicleta. Alegam 

que foram solicitados inúmeros documentos de que não detém a posse, 

razão pela qual requerem a condenação da parte demandada ao 

pagamento da apólice de seguro, no valor de R$ 400.000,00. Instruiu a 

inicial com documentos. A inicial foi recebida no id. 4598202, ocasião em 

que se determinou a citação da parte ré e deferiu-se a inversão do ônus 

da prova. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as 

partes (id. 6661740). A demandada HSBC Seguros S/A, sob a 

denominação Kirton Seguros S/A, apresentou resposta no id. 6859167, 

pugnando, inicialmente, pela retificação do polo passivo. No mais, afirma a 

ilegitimidade passiva, uma vez que o seguro não estaria vigente ao tempo 

do sinistro, e a falta de interesse de agir, diante da ausência de pretensão 

resistida. No mérito, defende que se trata de seguro prestamista, com a 

finalidade de garantir a quitação do saldo devedor referente à cota do 

consórcio, nos casos previstos na apólice, e, somente eventual diferença 

entre o saldo devido e a indenização deveria ser paga aos herdeiros 

legais. Ainda, que inexiste dever de indenizar, diante da ausência de 

cobertura vigente na data do óbito, que a quantia pretendida (R$ 

400.000,00) refere-se à cobertura pactuada com a outra demandada, 

Companhia Mutual de Seguros, a necessidade de observância aos limites 

contratuais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Já a ré 

Companhia Mutual de Seguros apresentou contestação no id. 7109811, 

sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, uma vez que a relação 

contratual existente seria com a empresa Primo Rossi Administradora de 

Consórcio Ltda., inexistindo qualquer relação contratual com a parte 

autora. Depois, alega a ocorrência da prescrição ânua e a necessidade de 

suspensão do feito, além da concessão da justiça gratuita, por se 

encontrar em liquidação extrajudicial. No mérito, afirma a ausência de 

indicação de beneficiários na apólice de seguro, que a quantia indicada na 

inicial refere-se ao teto máximo do grupo do consórcio, sendo certo que o 

capital segurado seria a soma do bem básico do contrato, acrescido da 

taxa de administração. Ademais, narra que eventual indenização somente 

seria paga após a quitação do bem ou das parcelas em aberto e a 

impossibilidade de recebimento da indenização, uma vez que a apólice não 

estaria em vigência quando o sinistro e o óbito ocorreram. Por fim, afirma 

que se encontra em liquidação extrajudicial, de modo que eventual crédito 

deveria ser habilitado no quadro geral de credores. A réplica às 

contestações é vista no id. 8174691. O feito fora saneado na decisão de 

id. 9627563, ocasião em que foram rejeitadas as preliminares arguidas e a 

prejudicial de mérito da prescrição, determinando a intimação das partes 

para especificarem as provas a serem produzidas. A ré Companhia Mutual 

de Seguros pugnou pela apreciação do pedido de justiça gratuita, 

formulado na defesa (id. 11751859). A demandada Kirton Seguros S/A 

(HSBC Seguros S/A) requereu a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal da parte autora, e documental a fim de que seja 

apresentado o eventual saldo devedor da cota de consórcio em nome do 

segurado (id. 11865560). A parte autora, no id. 11925455, requer a 

produção de prova testemunhal. No id. 12060868 consta recurso de 

agravo de instrumento interposto pela ré Kirton Seguros S/A (HSBC 

Seguros S/A). Na decisão de id. 12558147 determinou-se a juntada do 

acórdão que negou seguimento ao agravo interposto pela parte ré, 

indeferiu a justiça gratuita requerida pela ré Companhia Mutual de Seguros, 

designou audiência de instrução e julgamento e determinou a expedição de 

ofício à empresa administradora do consórcio a fim de informar eventual 

saldo devedor. A Companhia Mutual de Seguros interpôs recurso de 

agravo de instrumento (id. 13236855). Realizada audiência de instrução e 

julgamento (id. 13436776), a parte ré desistiu do depoimento pessoal da 

parte autora, o que fora homologado pelo Juízo. Colhido o depoimento de 

uma testemunha, as partes apresentaram memoriais remissivos. Vieram 

os autos conclusos. II – Fundamentação De início, PROMOVA-SE a 
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retificação do polo passivo, para que passe a constar, em substituição à 

ré HSBC Seguros S/A, a seguradora Kirton Seguros S/A no polo passivo 

da demanda, como requerido na resposta. Não havendo outras 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível o julgamento antecipado do feito, na forma do 

art. 355, inciso I, do CPC, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos 

acostados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do feito. Sem 

delongas, os documentos de id. 3062805 revelam a aquisição da cota de 

consórcio pelo “de cujus” da empresa Primo Rossi Administradora de 

Consórcios, em 26/06/2014, o que é incontroverso nos autos. Na mesma 

data (26/06/2014), consta a aquisição de termo de adesão ao seguro de 

vida em grupo, com a ré HSBC Seguros Brasil S/A. Depois, o documento 

de id. 3062788 revela a aquisição de seguro de vida, atrelado à cota de 

consórcio, tendo como estipulante a Primo Rossi Administradora de 

Consórcios e como Seguradora Companhia Mutual de Seguros, com 

vigência de 01/10/2014 a 30/09/2016, nos termos do que dispõe o artigo 

758 do Código Civil: “Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a 

exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e na falta deles, por 

documento comprovatório do pagamento do respectivo prêmio”. Já o óbito 

do segurado ocorreu em 02/08/2015, quando em vigência a apólice 

assumida pela Companhia Mutual de Seguros. Logo, de plano, afasta-se a 

responsabilidade da ré Kirton Seguros (HSBC Seguros) de eventual 

pagamento pela indenização, haja vista que, com a assunção posterior do 

seguro pela ré Companhia Mutual de Seguros, estipulando vigência a partir 

de 01/10/2014, não mais respondia pela apólice antes contratada. Passo 

seguinte, em análise aos termos gerais da apólice contratada com a 

Companhia Mutual de Seguros, vigente na época do sinistro, verifica-se 

que se trata de seguro prestamista, cujo capital segurado compreende 

“valor da categoria (valor do bem + taxa de administração + fundo de 

reserva)” (Cláusula 5 - id. 3062791), possuindo como capital máximo a 

quantia de R$ 400.000,00 (Cláusula 7, “b” – id. 3062791). Depois, no que 

toca ao beneficiário, o contrato é expresso no sentido de que: “10.1 – O 

BENEFICIÁRIO será sempre a PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA., a quem devem ser pagas as indenizações em caso 

de Morte Natural ou Acidental ou Invalidez Permanente Total por Acidente. 

10.2 – Havendo saldo entre o valor da indenização (valor de categoria) e o 

valor do saldo devedor da cota, o Estipulante será responsável pelo 

repasse do saldo existente ao próprio Segurado ou aos beneficiários 

indicados no Termo de Adesão ao Seguro. Caso não tenham sido 

indicados respectivos beneficiários, o repasse deverá ser feito aos 

herdeiros legais do Segurado”. Ou seja, de acordo com os termos 

contratuais citados, a estipulante do consórcio se trata da beneficiária 

(Primo Rossi Administradora de Consórcios Ltda.), a fim de que haja a 

quitação do saldo devedor. Somente após a quitação do saldo devedor, 

havendo eventual quantia remanescente a ser indenizada, ela será 

revertida em favor dos herdeiros do segurado. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL – SEGURO - DOENÇA PREEXISTENTE 

– AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CREDOR – SALDO 

REMANESCENTE EM FAVOR DOS HERDEIROS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

RECURSO DESPROVIDO.“Não tendo sido exigida, pela seguradora, a 

realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser 

recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da 

existência de doença pré-existente.” (STJ, AgRg no REsp nº 1186876 / 

PB) “O seguro prestamista é um seguro de vida em grupo em que sua 

finalidade é, no caso de falecimento do consorciado, garantir a liquidação 

do saldo devedor das cotas seguradas junto a empresa estipulante, e 

passar o valor remanescente aos seus beneficiários, no caso, seus 

herdeiros.” (TJPR, RAC nº 366.045-7)“Não há litigância de má fé quando 

não restar demonstrado o dolo ou má fé na atuação processual.” (TJMT, 

RAI nº 129199/2009) (TJMT - Ap 123944/2012, DES. MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2013, 

Publicado no DJE 05/04/2013) (negritei)” Firmada essa premissa, a parte 

autora, na exordial, pleiteou pelo recebimento de R$ 400.000,00 a título de 

indenização pelo seguro de vida. Ocorre que, como já dito, trata-se de 

seguro prestamista com a finalidade de quitar eventual saldo devedor. 

Aliás, também como acenado, o capital segurado refere-se ao “valor da 

categoria (valor do bem + taxa de administração + fundo de reserva)” 

(Cláusula 5 - id. 3062791), possuindo como capital máximo a quantia de R$ 

400.000,00 (Cláusula 7, “b” – id. 3062791). Em outras palavras, não há 

previsão de indenização da quantia de R$ 400.000,00, em caso de morte 

acidental, mas, tão-somente, previsão máxima desse capital, a ser obtido 

com a somatória do valor do bem, da taxa de administração e do fundo de 

reserva. Nesse ponto, caberia à parte autora indicar, na inicial, o valor do 

saldo devedor, da taxa de administração e do fundo de reserva, o que não 

seria de difícil acesso, para que, havendo saldo remanescente, fosse 

restituído aos herdeiros, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, 

nada se vê nesse sentido. Apenas consta da inicial a informação de que a 

motocicleta já estaria quitada. Sequer pugnou a autora pela apresentação 

dessas informações pela parte demandada, tampouco pela condenação 

da ré na quitação de eventual saldo devedor remanescente. Assim, uma 

vez que os pedidos foram restritos no sentido de que a ré fosse 

condenada a efetuar o pagamento da quantia de R$ 400.000,00, este 

Juízo não poderá, na ocasião da sentença, fixar obrigação diversa da que 

fora requerida, sob pena de julgamento “ultra petita”. A prova oral, nesse 

ponto, não fora capaz de comprovar se houve a quitação do saldo 

devedor, bem como de eventual quantia remanescente devida, que, aliás, 

sequer constituiu o objeto da demanda, como reiteradamente explanado. 

Em síntese, uma vez que não há previsão contratual no sentido de 

indenização em caso de morte, do valor de R$ 400.000,00, diante da 

natureza do contrato em questão (prestamista), a improcedência do 

pedido é medida que se impõe. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora na 

inicial. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

do processo e de honorários advocatícios aos procuradores dos réus, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, §2º, do CPC, contudo, condenação essa suspensa 

por força do art. 98, § 3º, 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, 21 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002465-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002465-37.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUCIMAR ALVES DA SILVA Vistos, etc. Arquive-se 

procedendo com as baixas necessárias. Cumpra-se. Cáceres/MT, 20 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002465-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002465-37.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUCIMAR ALVES DA SILVA Vistos, etc. Arquive-se 

procedendo com as baixas necessárias. Cumpra-se. Cáceres/MT, 20 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1003106-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL NETO (ADVOGADO(A))

LIVIA MARIA FABIANO DOS REIS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO PORFIRIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003106-25.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LIVIA MARIA FABIANO DOS REIS PINTO REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA DE CARVALHO PORFIRIO Vistos etc. Renovo ao autor 

a oportunidade de promover o regular andamento do feito, suprindo a falta 

nele existente, notadamente indicando o endereço correto para a diligência 

conforme solicitado na intimação anterior. Anoto o prazo de cinco dias. 

Decorrido o prazo e nada sendo informado, cumpra-se a segunda parte 

do despacho inicial realizando a devolução da missiva e as baixas nos 

registros. Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001250-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AMADOR REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001250-60.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: PRISCILLA AMADOR REIS 

Vistos, etc. Defiro a pesquisa de endereço da Requerida, na qual obtive o 

seguinte resultado: CPF: 104.551.587-62 Nome Completo: PRISCILLA 

AMADOR REIS Nome da Mãe: MARIA HELENA DA SILVA AMADOR Data 

de Nascimento: 03/11/1983 Título de Eleitor: 0120924730302 Endereço: R 

RUA A CJ BEIRA MAR II 75 BL HUNGRIA AP 103 AEROPORTO CEP: 

49037-080 Municipio: ARACAJU UF: SE Manifeste a parte Autora sobre o 

resultado da pesquisa em 10 dias. Intime-se. Cáceres/MT, 20 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JUNIO SOUTO RODRIGUES (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 DESPACHO Processo: 1003362-65.2018.8.11.0006. AUTOR: 

JUNIO SOUTO RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de posterior análise 

das condições da ação e pressupostos processuais, e ainda 

considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que 

instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do CPC). Saliento que 

a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 20 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002263-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

WELLIGTON DE PINHO XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002263-60.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WELLIGTON DE PINHO 

XAVIER Vistos etc. Conforme se nota pelo id. 13873957 - Pág. 1 já foi 

expedido alvará para liberação de valores em favor da parte autora. 

Portanto, eventual questão pendente deverá ser suscitada pela parte por 

meio de pedido formal, e não por ligações telefônicas conforme certificado 

no id. 14752362 - Pág. 1. Sendo assim, neste ato dou ciência ao autor no 

sentido de que o alvará para levantamento do valor depositado no feito à 

título de purgação de mora encontra-se juntado no processo na página 

referenciada acima. Não havendo requerimentos nos cinco dias 

subsequentes ao presente despacho, arquive-se o processo após as 

formalidades legais. Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

SILVIO ARAUJO PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000133-68.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MAURO ARANTES FERREIRA RÉU: JORGE FERREIRA BARBOSA, PAULA 

FARIAS DA COSTA, JEFERSON FARIA DA COSTA, ARIETE DE TAL, 

SEBASTIÃO DE TAL, ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Vistos etc. Diante 

da informação de cumprimento da obrigação de fazer, anoto o prazo de 

cinco dias a fim de que as partes manifestem sobre a eventual existência 

de questões pendentes neste feito. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002637-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO STEFANI ROCHA (REQUERIDO)

P. STEFANI DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1002637-13.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: P. STEFANI DA 

ROCHA - ME, PEDRO STEFANI ROCHA Vistos etc. Conforme intimação 

contida no id. 13387593 - Pág. 1 o valor necessário para pagamento é de 

R$70,00. Ocorre que em última manifestação o autor apresentou 

comprovante de recolhimento no valor de R$37,16. Portanto, insuficiente o 

valor recolhido pela parte. Fica então, novamente intimado o autor, para 

que complemente o recolhimento de valor para fins de cumprimento da 

diligência pendente. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Cáceres/MT., 20 

de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003557-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

KELLY LANA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO (ADVOGADO(A))

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003557-84.2017.8.11.0006. AUTOR: 

KELLY LANA ARAUJO RÉU: STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME Vistos, etc. Renovo a 

intimação da credora para que se manifeste quanto ao despacho de 

id.13901080, notadamente, adotando as providências anotadas para 

regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Para tanto, anoto o 

prazo de 10 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. 

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR(A))

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007941-90.2017.8.11.0006. AUTOR: 

WALLACE DA CRUZ CASTRO RÉU: VALDINEI DA SILVA ALVES Vistos 

etc. Em relação ao requerimento retro, concedo dilação de prazo ao autor 

pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo e nada sendo solicitado, 

intime-se o autor para manifestar em cinco dias, sob pena de extinção do 

processo por desídia. Ressalto que realizei buscas na Receita Federal e 

Justiça Eleitoral e consta como endereço: CPF: 572.159.601-53 Nome 

Completo: VALDINEI DA SILVA ALVES Nome da Mãe: MARIA PEDROSA 

DA SILVA ALVES Data de Nascimento: 06/06/1975 Título de Eleitor: 

0015186441805 Endereço: DAS CARMELIAS CAVALHADA CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome VALDINEI 

DA SILVA ALVES Título 015186441805 Data Nasc. 06/06/1975 Zona 6 

Endereço RUA SAO JUDAS185 00 - CAVALHADA Município CÁCERES UF 

MT Data Domicílio 07/06/1991 Nome Pai JOSE ALVES NETO Nome Mãe 

MARIA PEDROSA DA SILVA ALVES Naturalidade CUIABÁ, MT Cód. 

Validação defdf6b74e85ab272fb3c2cce4a49c2b Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 20 de agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001510-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001510-74.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: RINALDO SOUZA FAUSTINO Vistos, etc. Ante a 

manifestação de id. 14479373, nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, 

defiro o lançamento dos dados da presente execução no Centro Nacional 

de Indisponibilidade de bens. No mais, ante a inexistência de bens 

passíveis de penhora, acolho o pedido de suspensão do feito (id. 

13477404), nos termos do art. 921, inciso III, §1º do CPC, pelo prazo de 

01(um) ano ou até ulterior manifestação da credora. Arquive-se sem 

baixa. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIA MARIA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000391-44.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: LAZARA EUDALIA 

DOS SANTOS, MARCIA MARIA MOTA Vistos etc. Faltou a indicação do 

endereço do terceiro garantidor. Portanto, concedo a dilação de prazo por 

15 (quinze) dias, a fim de que o autor complemente as informações em 

observância do despacho proferido no id. 12921283 - Pág. 2. Suprida a 

falta, poderá o cartório promover o cumprimento das demais etapas 

indicadas naquele despacho. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000003-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C PIRES ORTEGA IMOBILIARIA - ME (RÉU)

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000003-10.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: J C PIRES 

ORTEGA IMOBILIARIA - ME, JOSE CARLOS PIRES ORTEGA Vistos etc. 

Anoto que o Requerido recentemente ingressou com ação judicial perante 

a 3ª Vara - autos 1007894-19.2017.8.11.0006 e declinou como endereço: 

Rua São Paulo, número 3320, sala 81, Edifício Julieta , Centro, CEP nº 

15.500-010, na cidade de Votuporanga – Estado de São Paulo. Manifeste 

o Autor quanto o interesse no cumprimento no mandado, conforme último 

requerimento formulado, em cinco dias. Acaso insista, defiro o 

requerimento retro e determino que o Oficial de Justiça promova a 

diligência nos endereços informados no Mandado. Por outro lado, acaso 

solicite a diligência no endereço acima descrito, expeça-se carta de 

citação. Não sendo encontrado o requerido, intime-se novamente o autor 

para manifestação no prazo de 15 dias. Cáceres/MT., 20 de agosto de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES (ADVOGADO(A))

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)
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BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001394-97.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

BMG, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., 

BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Na inicial, o autor mencionou que: “Quanto 

à inclusão das demais consignatárias, torna-se necessário destacar que a 

matéria ora postulada necessariamente surtirá efeito sobre os contratos 

realizados com as respectivas instituições financeiras, visto que a 

adequação ao teto legal para os descontos deverá incidir harmonicamente 

em todos os contratos firmados.”(g.n.). Ocorre que da leitura da inicial o 

autor reclama o comportamento ilícito exclusivo do Banco do Brasil, pois, 

segundo sua tese, mesmo tendo conhecimento de que o autor não mais 

possuía margem consignável, teria celebrado o contrato com o autor. No 

entanto, se o autor, por meio desta demanda, entende por necessário 

readequar todos os contratos com as instituições financeiras indicadas, 

não serão elas “terceiros interessados” mas sim requeridas em 

litisconsórcio passivo com o Banco do Brasil. Outro ponto que merece 

destaque é acerca da natureza dos empréstimos. Aparentemente o 

contrato celebrado com o Banco do Brasil é em verdade o chamado CDC 

(Crédito Direto ao Consumidor) e nesta senda, possuiria características 

diversas do contrato de consignação em folha de pagamento. O mesmo 

raciocínio deve ser levado em conta em relação às demais instituições 

financeiras, indicadas até o momento como “terceiros interessados”. 

Diante destas considerações, antes do recebimento da inicial, deverá o 

autor esclarecer os seguintes pontos: - se possui interesse em revisar os 

contratos com as demais instituições financeiras, além do Banco do Brasil. 

Em havendo este interesse deverão as instituições financeiras figurarem 

em litisconsórcio passivo, neste feito; - Sendo formulado o litisconsórcio 

passivo, deverá o autor esclarecer detalhadamente a data de celebração 

de cada contrato e a sua natureza jurídica (se consignado em folha de 

pagamento ou pactuado para desconto em conta corrente); - deverá ainda 

fundamentar sua pretensão no sentido de esclarecer se compreende que 

a limitação de 30% dos rendimentos do autor deve ser empregada em todo 

e qualquer contrato de empréstimo; - caso almeje o pedido de tutela de 

urgência, deverá ainda readequar a inicial, pois até o momento seu pedido 

de urgência foi formulado apenas e tão somente contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO – o qual foi declarado parte ilegítima na ação. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003448-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GLEISON TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003448-36.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALAN GLEISON TAVARES Vistos, etc. Defiro o prazo 

solicitado para comprovação da constituição em mora. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003384-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003384-26.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ADILSON LOPES DE SOUZA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., 

MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. Concedo a dilação de prazo solicitada na 

manifestação anterior. Fica anotado que não suprida a inicial neste período 

a mesma será indeferida por força do que dispõe o art. 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retorne concluso 

Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000987-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

ELIANA DO COUTO DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NOEL JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000987-91.2018.8.11.0006. AUTOR: 

NOEL JOSE DE ALMEIDA, ELIANA DO COUTO DA SILVA RÉU: ANNA 

CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA Vistos etc. Reitere-se a intimação 

anterior no sentido de que o autor supra a falta apontada, notadamente 

que justifique o seu pedido de gratuidade com documentos que 

corroborem suas asserções ou que no mesmo prazo promova o 

recolhimento das custas iniciais. Para tanto, anoto o prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo e reiterado o silêncio, o processo será extinto sem 

resolução de mérito. Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007738-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA (ADVOGADO(A))

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR CUIABANO DA SILVA 93190859191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007738-31.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: CICLO CAIRU LTDA REQUERIDO: VALDEMAR CUIABANO 

DA SILVA 93190859191 Vistos, etc. Oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cumpra-se. Cáceres/MT, 20 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000442-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO FILHO VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000442-89.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: EDMUNDO FILHO 

VIEIRA Vistos etc. Manifeste o Exequente quanto o interesse na 

averbação da dívida nos registros do Serasa, em dez dias. Acaso tenha 

interesse, desde já defiro o pedido nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 
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Intime-se o devedor para que comprove a alienação do veículo ou para 

que indique sua localização, tudo no prazo de dez dias sob pena de 

caracterização de atentado à dignidade da justiça, cuja conduta sujeita o 

seu praticante à multa de 20% sobre o valor da execução (art. 774, 

parágrafo único do CPC). Concomitante, delibero pela tentativa de 

autocomposição entre as partes de modo que deverá o CEJUSC agendar o 

ato e promover a intimação das partes. Decorrido o prazo e realizada a 

audiência, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000296-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

MARTHA DA COSTA E FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO GOUVEIA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALICE ANDREONI LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE SALGUEIRO LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO DE SOUZA BORGES (RÉU)

FABIANA DE PAULA PRATA VIDAL PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA PAULA BURANELO GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIVINA BARBOSA BORGES (RÉU)

NELSON BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEUZA MARIA DE SOUZA BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Outros Interessados:

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000296-48.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARTHA DA COSTA E FARIA RÉU: ANTONIO DE SOUZA BORGES, DIVINA 

BARBOSA BORGES TERCEIRO INTERESSADO: LUCIANA PAULA 

BURANELO GOUVEIA, NELSON BERGAMINI, CLEUZA MARIA DE SOUZA 

BERGAMINI, JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO, 

LUIS FERNANDO GOUVEIA PINTO, JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO, 

FABIANA DE PAULA PRATA VIDAL PINTO Cuida-se de ação de usucapião 

apto para prolatar sentença. Antes, faz-se necessário que a parte Autora 

preste maiores esclarecimentos sobre a área objeto da prescrição 

aquisitiva. O imóvel originariamente registra área de 204,50 hectares 

conforme certidão de id. Num. 1051167. Em tal certidão expedida pelo 

Cartório de Registro de Imóveis atesta que o Requerido Antonio de Souza 

Borges adquiriu o imóvel em 1974, e em 12/08/1975 procedeu a alienação 

parcial de 60,50 hectares para terceira pessoa, resultando na diferença 

de 144 hectares. É sobre tal diferença que ocorrerá sucessão de 

alienação e constitui objeto da lide. Já quando da aquisição da área pela 

Autora e seu esposo - id. Num. 1051175 informa que a área registrada 

constitui em 121 hectares e a existência de excesso, caracterizando o 

imóvel, na totalidade, em 172,7115 hectares. No segundo memorial 

descritivo realizado em 17/11/2014, apresentado em id. 1051211 consta 

como área total de 121 hectares sendo 51,7115 hectares de área 

intra-poligonal resultando no fechamento do perímetro com área poligonal 

de 172,7115 hectares. Ocorre que no curso da lide a parte Autora 

apresentou novo documento expedido pelo INCRA atestando que a área 

total resulta em 167,4564 há – id. Num. 6105456. Frente a divergência 

entre o memorial descritivo e o documento oficial do Incra, faz-se 

necessário que a Autora preste maiores esclarecimentos, devendo, de 

forma clara, esclarecer qual é efetivamente a área do imóvel. Na 

oportunidade, deverá esclarecer, com informação técnica, como resultará 

na resolução do registro da sentença, já que a matrícula consta como área 

do imóvel 144 hectares e o segundo memorial aponta apenas área de 121 

hectares. Acaso seja determinado o registro apenas de área poligonal de 

121 hectares, a matrícula originária, em tese, permaneceria em aberto com 

área remanescente de 23 hectares. Ainda nos termos do art. 10 do CPC, 

oportunizo a parte Autora esclarecer sobre postulação de 100 % da área 

em nome próprio, ressaltando que quando da aquisição era casada, e 

qualificando como viúva, em tese, a cota parte do então cônjuge, caberia 

aos herdeiros, para o caso da existência de filhos/genitores do falecido. 

Fixo prazo de 20 dias para manifestação. Intime-se. Caceres, 21 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001607-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LUCIANO CASTELO MORAES (AUTOR(A))

ADRIANE NUNES CINTRA MORAES (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001607-06.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANE NUNES CINTRA MORAES, LUCIANO CASTELO MORAES RÉU: 

GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA Na inicial consta que a 

Requerida esta em local incerto. Como o juízo tem acesso à ferramentas 

para a procura de endereço, de ofício, realizei pesquisa junto à Receita 

Federal, sendo: CPF: 465.025.131-15 Nome Completo: GILVANE CRISTINE 

MONTEIRO DA SILVA Nome da Mãe: ARACY MONTEIRO DA SILVA Data 

de Nascimento: 13/11/1972 Título de Eleitor: 0021489611805 Endereço: R 

CORA CORALINA 04 JD PRIMAVERA CEP: 27283-550 Municipio: VOLTA 

REDONDA UF: RJ Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) pelos Correios 

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. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. 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). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Caceres, 21 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000539-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA LOPES LIMA (RÉU)

DANIEL GARCIA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000539-89.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES 
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LIMA Cuida-se de ação monitória. Inobstante os Requeridos não tenham 

apresentado defesa, antes de proferir sentença, faz-se necessário, nos 

termos do art. 10 do CPC, que a parte Autora apresente esclarecimentos 

sobre a variação da taxa de juros aplicada na planilha de atualização da 

dívida, considerando que no instrumento contratual, especificamente na 

cláusula sétima, foi estipulado taxa de juros de 1,6 % ao mês. A princípio, 

a planilha de id. Num. 1442003 destoa do contrato, já que apresenta seis 

ciclos de juros, partindo de 1,6 % até patamar de 2,79 % ao mês. Assim, 

deverá a parte Autora esclarecer e apresentar fundamento contratual que 

justifique os critérios adotados. Fixo prazo de 15 dias. Caceres, 21 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001825-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (RÉU)

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN (RÉU)

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001825-05.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 39.594,25; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: F. N. DOS S. MARTINEZ 

- ME, FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN, FERNANDO NEI DOS 

SANTOS MARTINEZ O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para tomar conhecimento da certidão do oficial de 

justiça de ID-14523886, bem como, efetuar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), para nova 

tentativa de citação no endereço informado na zona rural. Cáceres- MT, 

21 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001432-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ILDERLANIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001432-80.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 11.819,30; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Parte Ré: EXECUTADO: MARIA ILDERLANIA DE OLIVEIRA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

requerer o que entender de direito, tendo em vista a certidão do oficial de 

ID- 14516120 Cáceres-Mt , 21 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000442-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA & MIURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000442-21.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 27.113,67; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: MIURA & MIURA LTDA - 

EPP O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça de ID-13511436 . . Cáceres- MT, 21 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: 1000623-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES BARRINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO COMPARECER A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 22 de Outubro de 2018 as 13h30min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. CÁCERES , 21 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004579-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004579-46.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE OSVALDO DOS SANTOS RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSÉ OSVALDO DOS 

SANTOS em face de BANCO BMG. Inicialmente faz-se necessário tecer 

as seguintes ponderações e reflexões: A proteção judicial em prol das 

partes que se socorrem do Judiciário como único caminho para resolução 

dos problemas acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica 

efetivada a partir da argumentação jurídica da proteção dos princípios 

consumeristas e da justiça social. Todavia, importante sempre se ter a 

noção de que, juntamente com o princípio da justiça social, se tenha 

também um olhar atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de 

acidentalmente se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência 

de visão das externalidades (positivas e negativas) que toda decisão 

judicial gera. A partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito 

para garantir o livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se 

debruçado sobre a análise dos custos de sua utilização e “o que parece 

escapar à percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um 

recurso rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele 

será para a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar 

serviços públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o 

acesso ao recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a 

possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em 

larga medida o que realmente desejam as pessoas. Focar apenas o 

incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está 

sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda que a taxas 

decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a sobreutilização do 

Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. 

A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o 

Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Ajuizar ações é algo que 

envolve risco (para as partes) e custo (para a Sociedade, que mantém o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 97 de 791



Poder Judiciário). O processo não há de ser transformado em instrumento 

de claudicação e de tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de 

quem postula a necessária responsabilidade na dedução de seus 

pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. 

Humberto Martins). Novo milênio, novos tempos e novas formas de 

composição de conflitos que podem e devem ser incentivados e utilizados 

antes do ingresso precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais 

Superiores estão trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à 

justiça, como por exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa 

de composição prévia do conflito, como bem se observa no Recurso 

Repetitivo que estabeleceu como condição do aforamento da ação da 

exibição de documentos o pedido administrativo realizado perante à 

instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e 

sublinhei). Até numa seara extremamente sensível, com nítidas e 

indiscutíveis repercussões sociais e até alimentares (diferente de uma 

relação negocial), o guardião maior da Constituição no Brasil, em sede de 

repercussão geral, entendeu que não há nenhuma ofensa ao acesso ao 

Poder Judiciário o estabelecimento de condições para o regular exercício 

de ação, mais precisamente, demonstração inequívoca de tentativa de 

composição extrajudicial, no caso, requerimento prévio junto ao INSS: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (…).” (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal 

Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial que passo 

a analisar a petição inicial, e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. Na exordial a parte narra “O Requerente tentou de 

todas as formas resolver a situação junto ao Requerido, a fim de cancelar 

os descontos indevidos e ilícitos em sua folha de pagamento, porém não 

obteve êxito, amargando prejuízo material e moral, com profundo 

sentimento de ter sido enganado, o que não deu alternativa ao Requerente 

senão buscar o amparo do Poder Judiciário.” No caso em exame, tanto na 

descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a parte 

não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter instado 

a parte demandada sobre a possível e suposta anotação irregular. É 

pacífico a desnecessidade de exaurimento da via administrativa como 

condição de ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o 

prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse 

processual de agir da parte autora, pois sem ele e sem uma negativa da 

parte Demandada, não há pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o 

exame do mérito da pretensão processualmente veiculada. Como a 

pretensão, em tese, poderá ser obtida administrativamente, sem imediata 

intervenção judicial, é de facultar a parte Autora comprovar o interesse 

processual, ressaltando que com as facilidades advindas dos meios de 

comunicação, poderá questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, 

quando não imediata, no mínimo, célere da suposta indevida anotação nos 

órgãos de proteção ao crédito, inclusive com eventual compensação 

financeira. Além da possibilidade de resolução imediata, existe outro 

importante caminho e órgão que representa a gama de consumidores na 

resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos conhecido como sendo o 

PROCON, em pleno funcionamento na cidade de Caceres-MT. Sob tal ótica, 

faculto a parte comprovar a existência de pretensão resistida, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção. No mesmo prazo, para o caso de 

eventualmente ser recebida a inicial, deverá a parte autora promover a 

juntada do seguinte documento: - comprovante da entrada do suposto 

crédito mencionado na inicial, na conta corrente do autor. Decorrido o 

prazo, retorne concluso para análise. Cáceres/MT, 21 de Agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006605-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1006605-51.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.317,04; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO DAYCOVAL S/A Parte Ré: REQUERIDO: RAFAEL ALVES DE 

MENEZES O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria, para , requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de ID- 14460337(em anexo) Cáceres-Mt , 21 de agosto 

de 2018. Atenciosamente. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001563-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONSON SANTANA SATURNINO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001563-55.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR EXECUTADO: 

JHONSON SANTANA SATURNINO FERREIRA Defiro o pedido de 

suspensão. Decorrido o prazo, e independentemente de nova intimação, 

providencie o Credor o devido andamento ao feito, em cinco dias, sob 

pena de extinção. Caceres, 21 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES BARRINHO (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: 

1000623-22.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 187.197,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES Parte Ré: 

CESAR RODRIGUES BARRINHO . 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 22 de 

outubro de 2018 às 13h30min, que será realizada no Fórum da Comarca 

de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres, 21 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300
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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 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 . 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 29 de outubro de 

2018 às 16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

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, bcontados 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). ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer 

contestação será de 15 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). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa ( a r t . 3 3 4 , § 8 ° d o NCPC) . Cáceres, 21 de agosto de 2018. 

MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

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)

 

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: 

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 . 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 08 de outubro de 

2018 às 13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

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, 21 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 .

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001294-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HILTON VIGNARDI CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001294-45.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: HILTON VIGNARDI CORREA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Nos termos do art. 509, inciso II c/c art. 511, ambos do 

Código de Processo Civil, e ausente indicação do Advogado ou sociedade 

de Advogados a que estiver vinculado, determino a citação e intimação 

pessoal da parte Demandada para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os requisitos do artigo 397 do Código 

de Processo Civil, deverá a parte Requerida no prazo da defesa 
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apresentar os documentos, sob pena consequências jurídicas da inércia 

processual Caceres, 21 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003649-62.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Sendo juntado novo documento, converto o julgamento em 

diligência e intimem as partes sobre a resposta apresentada pelo Banco 

Bradesco no id. Num. 13733978, em dez dias. Após, retorne concluso. 

Caceers, 21 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006933-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA Indique 

a parte Autora diligências para localização do bem, outras medidas que 

entender pertinentes e/ou manifeste quanto o interesse na conversão 

para ação de execução, no prazo de 15 dias. Caceres, 21 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004818-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO (ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIZ MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004818-84.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 8.761,53; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO GMAC S.A. Parte Ré: REQUERIDO: GILBERTO LUIZ MARQUES O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para REQUERER o que entender de direito, tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça de ID-13980682 . Cáceres- Mt , 21 de agosto de 2018. 

Atenciosamente. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 50566 Nr: 227-82.2006.811.0006

 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: LENIL DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 ... Neste rumo, extrai-se dos extratos acostados às fls. 321/322 que o 

valor depositado pelo Requerido gerou rendimentos (juros e correção) que 

não foram totalmente resgatados quando realizado o levantamento do 

valor principal. ... Ressalto, ainda, que o depósito realizado pelo requerido 

não atendeu ao valor indicado pela autora no cumprimento de sentença, 

tendo a ação sido extinta por pagamento em razão da ausência de 

impugnação da credora. Sendo assim, tendo o Requerido depositado a 

quantia necessária para pagamento da condenação em favor da autora, 

não há qualquer saldo remanescente que lhe deva ser restituído, 

tampouco lhe pertencem os rendimentos derivados do valor principal 

pertencente à Autora. Neste rumo, sendo a correção monetária a 

atualização da moeda e os juros de mora advindos em razão do 

inadimplemento, os valores derivados da quantia depositada pelo Réu em 

03/10/2011 e levantados pela Autora somente em 04/12/2013, não 

merecem outra destinação senão serem entregues à Requerente, pois são 

frutos derivados de valor que lhe pertence. Sendo assim, indefiro o pedido 

do Requerido Banco do Brasil (fls. 301), entendendo este Juízo que o fruto 

do rendimento do valor principal depositado pertence á parte autora. ... ... 

Deste modo, antes de efetuar o levantamento dos valores relativos ao 

rendimento da quantia depositada, a fim de evitar qualquer prejuízo, nos 

termos do art. 10º do CPC, entendo necessária a intimação da parte 

Autora para que se manifeste quanto ao fato supracitado, bem como do 

representante do espólio do advogado Dr. Jobé Barreto de Oliveira, eis 

que de conhecimento deste Juízo que este veio à óbito. Para tanto, 

certifique a Escrivania se há conhecimento quanto ao representante do 

espólio de Jobé Barreto de Oliveira, e em caso positivo, que seja intimado 

pessoalmente para que se manifeste quanto aos apontamentos 

supracitados. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Intime-se 

pessoalmente a parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3064-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, MELISSA 

COSTA VIEGAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro amparando-me no art. 782, §3° do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Concedo ainda a dilação de prazo solicitada, finda a qual deverá o autor 

ser intimado para manifestar e requerer o que entender pertinente.

Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162498 Nr: 10289-40.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MONTEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos etc.

 Antes de apreciar os Embargos, nos termos do art. 139, V do Código de 
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Processo Civil delibero pela realização de audiência para tentativa de 

autocomposição entre as partes.

 Comunique-se o CEJUSC para designação do ato.

 Após a audiência, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148165 Nr: 6613-21.2012.811.0006

 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: VICENTE RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao cartório do 2º ofício desta Comarca de Cáceres-MT, para 

que forneça cópia da certidão de nascimento de Vicente Rodrigues Leite, 

CPF nº 207.505.011-20, data de nascimento: 05/04/1954. Instrua com 

cópia do documento de fls. 12.

Oficie ao Cartório de Registro Civil de Porto Esperidião requisitando cópia 

dos documentos apresentados pelo Autor para instruir a certidão de 

casamento de fls. 12. Instrua com cópia do citado documento e conste 

prazo de 10 dias para resposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170018 Nr: 6266-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS A DIAS ME, PEDRO SOUZA DE 

OLIVEIRA, MATHEUS ALMEIDA DIAS, MARIA CELIA ALMEIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Como o Exequente não indicou bens passíveis de penhora e esgotadas as 

diligências sem êxito, determino o arquivamento sem baixa, nos termos do 

art. 921, inciso III e §1º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano ou até ulterior 

manifestação do exequente.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150944 Nr: 9750-11.2012.811.0006

 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): ANTONIO DONIZETE CÂNDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Como o Exequente não indicou bens passíveis de penhora e esgotadas as 

diligências sem êxito, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 235497 Nr: 4890-54.2018.811.0006

 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: GUSTAVO GIMENEZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO 

para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos de modo que 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do 

art. 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Conforme 

postulado na inicial, o autor condicionou a pretensão de honorários de 

sucumbência a possibilidade do réu se contrapor ao seu pedido. Como no 

caso isso não ocorreu, mas o contrário, o réu concordou com o pedido, 

somando-se ao fato de que a penhora somente ocorreu nos autos em 

apenso ante a desídia do Embargante em atualizar os registros do veículo, 

deixo de impor a condenação os honorários de sucumbência, sobretudo 

amparando-me ao princípio da causalidade. Custas pelo autor. Entretanto, 

suspendo a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3° do CPC, porquanto 

o autor solicitou os benefícios da justiça gratuita e atento aos documentos 

apresentados às fls. 26/29 fica deferido o benefício. Promova-se a baixa 

da penhora lançada no veículo TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, ANO 

2007/2007, PLACA INQ 9112, RENAVAM 910947627 levada à efeito nos 

autos em apenso. P. R. I. Após o decurso do prazo recursal, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131975 Nr: 673-12.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABY-MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA ME, 

EDMARA DE GODOY, ELIETE DE GODOY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos, etc.

 A tentativa de penhora online já foi realizada, retornando resultados 

negativos.

 No mais, pelos próprios fundamentos expostos nos despachos de fls. 

135, 137 e 139, indefiro o pedido até que a parte credora indique bens 

passíveis de penhora.

 Arquive-se sem baixa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 44065 Nr: 2528-36.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILÚCIA AMBRÓSIO GATTASS, RUBENS 

GATTASS, MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO, JOÃO ODEMAR 

GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT

 Vistos etc.

 Nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

SUSPENSÃO DO PROCESSO solicitada pelo credor, período em que 

também opera-se a suspensão do prazo prescricional (art. 921, §1°).

Acaso decorrido o prazo de 01 (um) ano, sem qualquer manifestação, 

intime-se o credor para impulsionar a execução no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não obstante, delibero pela baixa das penhoras dos bens relacionados no 

termo de fls. 315.

Arquive-se provisoriamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178189 Nr: 1112-81.2015.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BRITO STEFFENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCELO GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - 

OAB:18.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Atento ao disposto nos arts. 139, IV e 782, §3°, ambos do CPC, defiro os 

requerimentos formulados na manifestação anterior - inscrição da dívida 

no SERASA e aguardar trânsito em julgado do processo em trâmite na 

Justiça Federal.

 Não obstante, fica a autora intimada a se manifestar quanto a diligência 

mencionada no terceiro parágrafo do despacho de fls. 106.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Fica ainda a parte Exequente 

intimada para manifestar quanto o interesse na penhora de bens para 

prosseguimento da execução.

Caso decorra o prazo sem outros requerimentos, desde já delibero pela 

suspensão do processo na forma do art. 921, III do Código de Processo 

Civil pelo prazo de 01 (um) ano, período no qual não há decurso de prazo 

prescricional (art. 921, §1°).

 Findo o período de suspensão e não havendo novas informações ou 

requerimentos da credora, intime-a novamente para manifestar e requerer 

o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

Na hipótese da suspensão do processo condicionada a ausência de 

novos requerimentos nos próximos cinco dias, arquive-se provisoriamente 

o processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175241 Nr: 10127-11.2014.811.0006

 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: LOJÃO DOS MOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. CARVALHO LIMA E CIA LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara Dias Nani - 

OAB:23.633, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Vistos, etc.

 Nos termos do art. 485, §4º do CPC, manifeste-se o requerido Banco do 

Brasil S/A quanto ao pedido de desistência da ação (fl. 145), no prazo de 

10 dias.

 Renovo a intimação da parte autora para que adote as providências 

pertinentes para publicação do edital de citação da ré A. Carvalho Lima e 

Cia LTDA, nos termos da intimação de fl. 144.

 Para tanto, anoto o prazo de 10 dias, caso em que sua inércia acarretará 

em extinção do feito sem resolução do mérito.

 Sendo realizada a publicação e a devida citação da requerida, cumpra-se 

nos termos do despacho de fl. 139.

 De outro lado, decorrido o prazo sem manifestação, novamente 

conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 78409 Nr: 5043-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO MONTEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de levantamento do valor penhorado em favor da credora. 

Segue, em anexo, alvará.

 Como a parte não indicou bens à penhora, arquive-se sem baixa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31462 Nr: 519-58.1992.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARTUR ALVES SILVÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM FERREIRA 

DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO EDUARDO ALVES - 

OAB:23374/SP

 Vistos etc. Segundo inteligência do art. 1.997 do Código Civil os herdeiros 

só responderão pelas dívidas do falecido, na proporção da parte da 

herança que lhe coube, após a consolidada a partilha. Não há nos autos 

informações sobre a partilha de bens deixada pelo espólio executado. 

Ademais, os representantes do espólio não podem ser considerados 

executados neste feito, sendo certo que a representação operada neste 

processo decorre de legitimação extraordinária decorrente do nítido 

interesse dos herdeiros sobre os bens à inventariar. Faça-se ainda a 

ressalva indicada no parágrafo anterior.Sendo assim, mostra-se 

descabido o requerimento retro, eis que através dele a parte exequente 

pretende a quebra de sigilos fiscais dos herdeiros, que sequer são 

demandados nesta execução. Devo lembrar que a execução está sendo 

demandada apenas e tão somente contra o espólio de Joaquim Ferreira 

Douradinho. Em todo o caso, atento ao requerimento retro, hei por bem 

limitá-lo apenas contra o espólio de modo que sob tal perspectiva pode ser 

deferido, eis que até o momento não foram encontrados bens para 

garantir a dívida exequenda, o que faço com amparo no art. 139, IV do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, defiro as seguintes diligências:a) 

pesquisa de veículos via sistema RENAJUD em nome do espólio;b) 

informações fiscais junto a RECEITA FEDERAL visando a existência de 

quaisquer bens ainda registrados em nome do espólio - DECLARAÇÃO 

IMPOSTO DE RENDA, ITR e DOI;Segue em anexo o resultado 

encontrado.Como o sistema on line possibita apenas a pesquisa de bens a 

partir de 2005, oficie para a Receita Federal requisitando remessa da 

declaração do imposto de renda do Devedor entre os anos de 1985 a 

1990. Conste prazo de 20 dias para resposta.Dito isto, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a credora manifeste e requeira o que 

entender pertinente, notadamente requerendo novas diligências ou 

empreendendo novas diligências visando informar o processo acerca da 

ocorrência de eventual partilha dos bens que constituem o espólio 

demandado. Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160899 Nr: 8717-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA CABRAL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 ... Deste modo, tenho que a devedora comprovou que a quantia 

supracitada tem natureza alimentar, passível de desbloqueio parcial da 

penhora, segundo o entendimento adotado por este Juízo. Explico: ... 

Contudo, antes de liquidar a quantia a ser desbloqueada, é necessário 

fazer algumas considerações. Vislumbro que na data em que foi creditado 

o benefício, a devedora realizou saque no importe de R$1.500,00, 

conforme se apura do extrato de fl. 128. Deste modo, subtraindo do valor 

do benefício recebido pela ré a quantia objeto de saque, tem-se o valor de 

R$2.009,14 (dois mil e nove reais e quatorze centavos), 

comprovadamente de origem salarial. Deduzindo do referido valor a 

quantia de 30% (trinta por cento), tem-se que deve permanecer constrito 

nos autos o valor de R$602,74, devendo ser restituído a devedora a 

quantia de R$1.406,14. Ressalto que quando aos demais valores 

bloqueados na conta da devedora na Caixa Econômica Federal, não há 

qualquer prova de que advenham de verba salarial, mormente porque a 

executada não trouxe documentos que comprovassem a origem da 

diferença penhorada (R$ 4.605,71 – R$3.509,14 = R$1.096,57), porquanto 

a mantenho. Quanto a penhora realizada na conta mantida junto à conta do 
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Banco do Brasil, mantenho incólume pelos próprios fundamentos da 

decisão de fls. 120/121. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da 

executada, tão somente para determinar o desbloqueio do valor de 

R$1.406,14 (um mil quatrocentos e seis reais e quatorze centavos) 

penhorados na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, mantendo 

a penhora do valor de R$602,74, bem como de R$5.594,65, penhorada na 

conta do Banco do Brasil. Após o decurso do prazo recursal, retorne 

concluso para expedição dos alvarás. No prazo de 15 dias manifeste-se o 

credor requerendo o que entender pertinente para satisfação da dívida, 

inclusive quanto ao último parágrafo da decisão de fls. 120/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190301 Nr: 8471-82.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTEMP AR CONDICIONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, NATALY LOPES ESTEVES - 

OAB:21912/0, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Retifique os registros para cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora por meio de edital (art. Art. 513, §2°, IV do CPC) a fim 

de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma prevista do art. 523 do CPC.

Acaso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o 

montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, 

§1° do CPC.

 Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°).

Decorrido o prazo sem o pagamento, manifeste-se a credora no prazo de 

15 dias requerendo o que entender pertinente para satisfação do crédito.

 Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 91360 Nr: 6491-13.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PEREIRA DA SILVA, DIVA GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MAGALHÃES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963

 Ante o exposto, o pedido de fls. 254/259 deverá ser distribuído como 

processo autônomo de execução de sentença.Diante da implantação do 

processo eletrônico – PJE e não tendo adequação o presente caso a 

excepcionalidade prevista no artigo 2º da Portaria nº 77/2016-PRES, 

deverá a parte Credora promover a distribuição eletrônica da mesma 

petição via PJE, com direcionamento para este juízo da 3ª Vara.A 

distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas.Intime-se.Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9060 Nr: 480-17.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA LONGO JOB - 

OAB:374372S/P

 Vistos etc.

 O presente feito é oriundo do Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca. 

Ocorre que não se verifica razão para o deslocamento de competência 

praticada por aquela vara.

 Muito embora tenha sido formulado pedido de reunião de processo (fls. 

174/176), não se observa neste processo que tal requerimento tenha sido 

apreciado, sendo certo que o despacho de fls. 182 nada menciona sobre 

a reunião de processos por conexão.

 Ademais, ainda que os requerimentos pendentes de análise sejam no 

sentido de que os processos sejam reunidos neste Juízo (3ª Vara) 

entende-se que não há competência deste Juízo para apreciar o 

requerimento, mas antes, tal deve ser submetido ao crivo do Juízo da 2ª 

Vara pois à ele endereçado e até que não haja decisão no sentido de 

reunir os processos, neste feito há apenas a competência daquele Juízo 

para proferir decisões neste processo.

 No mesmo sentido, por inexistir decisão que tenha determinado a remessa 

deste feito para esta vara, não há que se falar em conflito negativo de 

competência (art. 66, I, II e III do CPC), eis que tal se consubstancia quando 

há decisões mútuas que se conflitam no tocante a competência para 

processar e julgar o feito, não sendo este o caso aqui ocorrido como já 

mencionado.

 Portanto, inexistindo pressuposto para suscitar o conflito de competência, 

determino a redistribuição do feito ao Juízo da 2ª vara para processar a 

presente demanda.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9225 Nr: 559-93.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 Vistos etc.

 Nos termos do art. 139, IV c.c art. 835, VI, ambos do Código de Processo 

Civil, acolho o requerimento retro e delibero pela realização de diligência 

para penhora de bens no endereço informado na fl. 345.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 153086 Nr: 331-30.2013.811.0006

 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 MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA, DONIZETE SILVA 

MOURA

 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: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 105,00 (Cento e cinco 

reais), visando o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação 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”.
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Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 15841 Nr: 1293-73.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:8720 OAB/MS, 

GUSTAVO PEIXOTO MACHADO - OAB:7919 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos, etc...

Intime-se pessoalmente a parte credora para que se manifeste acerca do 

despacho de fls. 227, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195663 Nr: 841-38.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE MENEZES, HELENA FERREIRA COSTA 

MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI FERREIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896, JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150 MT

 Vistos etc.

Providencie a juntada de cópia do acórdão nos autos de execução.

Desapense-se.

Considerando que os Embargantes litigaram com os benefícios da justiça 

gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência (art. 98, §3° 

do CPC).

 Sendo assim, arquive-se após as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 177550 Nr: 757-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI FERREIRA GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE MENEZES, HELENA 

FERREIRA DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896, JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Vistos etc.

 Intime-se o credor para dar prosseguimento à execução no prazo de 15 

dias.

 Saliento que a inércia poderá implicar na extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135551 Nr: 4650-12.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 Vistos etc.

 Anote-se a fase de cumprimento de sentença.

 Com efeito, determino a intimação do devedor, na pessoa de seu 

Advogado (art. Art. 513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da 

Lei adjetiva em vigor.

 Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC.

 Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°).

Em seguida intime-se o credor para manifestar em 15 dias.

 Por fim, retorne concluso.

Não obstante, defiro o requerimento formulado pela Defensoria Pública nas 

fls. 382 de modo que fica suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbênciais (honorários e custas) eventualmente pretendidas contra 

os requeridos por ela assistidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31853 Nr: 1727-57.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACIANE DA SILVA GATTAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Vistos etc.

 Defiro a citação por edital.

 Expeça-se o necessário.

 Decorrido o prazo e não comparecendo o devedor para pagamento ou 

oferecimento de defesa, fica desde já nomeado curador especial, qual 

seja, a Defensoria Pública, a qual deverá ser intimada para exercer o seu 

mister no prazo de 15 dias, acaso concretizada a hipótese de não 

comparecimento da devedora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 87931 Nr: 3442-61.2009.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 105, 00 (cento e cinco) 

reais, visando o cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação. 

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.: 101295 Nr: 6390-39.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HIDALGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAGEL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

HELIO ADIR TAVARES, RICARDO AUGUSTO SEVERO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a pesquisa do endereço junto à Receita Federal.

CPF: 612.125.122-00

Nome Completo: RICARDO AUGUSTO SEVERO TAVARES

Nome da Mãe: NILZA SEVERO

Data de Nascimento: 22/12/1979
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Título de Eleitor: 0009198982399

Endereço: R MIRIAN SHOCKENSS 4841 P FLODOALDO

CEP: 76820-466

Municipio: PORTO VELHO

UF: RO

CPF: 090.567.772-20

Nome Completo: HELIO ADIR TAVARES

Nome da Mãe: LUZIA MARIA DE JESUS

Data de Nascimento: 11/07/1959

Título de Eleitor: 0000521572348

Endereço: R DA BEIRA 6730 JARDIM ELDORADO

CEP: 76811-760

Municipio: PORTO VELHO

UF: RO

Citem-se nos endereços supra, pelos Correios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137833 Nr: 7228-45.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGUIDA MARIA PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP

 Cuida-se de ação na fase de cumprimento de sentença.

No curso da fase de cumprimento de sentença, a parte Executada efetuou 

a restituição dos valores cobrados a maior, e sendo noticiado 

descumprimento da obrigação de fazer, foi processada execução da 

multa arbitrada.

Através da decisão proferida às fls. 415/418 a questão da multa aplicada 

restou decidida. Irresignada, a parte Credora interpos recurso de agravo 

de instrumento, sendo desprovido o pedido (fls. 443/446).

Estando resolvidas às questões processuais, julgo extinto estes autos 

nos termos do art. 924, inciso II do CPC.

Custas como anotado na sentença.

Após o decurso do prazo recursal, retorne concluso para expedição de 

alvarás. Desde já alerto para às partes informarem número de conta para 

fins de expedição de alvará, no prazo de 10 dias.

 Após o cumprimento das formalidades, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 57636 Nr: 4007-30.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2.625/MT

 Segue em anexo extrato do saldo do bloqueio vinculado ao processo.

Determino a realização de audiência de tentativa de conciliação junto ao 

Centro Judiciário desta comarca.

Proceda a intimação das partes para comparecimento, na pessoa de seu 

representante legal e na pessoa do Procurador.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 55884 Nr: 2880-57.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 Segue em anexo extrato do saldo do bloqueio vinculado ao processo.

Determino a realização de audiência de tentativa de conciliação junto ao 

Centro Judiciário desta comarca.

Proceda a intimação das partes para comparecimento, na pessoa de seu 

representante legal e na pessoa do Procurador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 238387 Nr: 6888-57.2018.811.0006

 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: KARLA PANOFF ABY ALY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido foi distribuído via PJE na 1ª Vara e teve despacho com 

declinação da competência para redistribuição para as Varas Cível com 

competência geral.

Ao invés do processo ser redistribuído na mesma plataforma, acabou 

sendo autuado de forma física.

Como a tramitação eletrônica é obrigatória, proceda a baixa deste e solicite 

providências pertinentes para redistribuição pela plataforma eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 42237 Nr: 839-54.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inobstante a parte tenha pleiteado a desistência do pedido anteriormente 

formulado, persiste a minha suspeição para atuação no processo, nos 

termos do art. 145, § 1º do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138885 Nr: 8420-13.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, MARIA CRISTINA M. DE FIGUEIREDO BACOVIS - 

OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Informe a parte Sicredi sobre a atual situação do contrato firmado pela 

parte Autora, no prazo de 10 dias.

Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 103106 Nr: 8204-86.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVA, ELISANGELA ANGÉLICA DA SILVA 

FRANÇA, EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO, JOCILENE ARDAIA DO 

COUTO, LUIZA DA SILVA ORTIZ, MARIA LUCIA DE CAMPOS, VERONICA 

LOPES VIANA, PAULA JARA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 
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GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE 

AUGUSTO LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 ... Assim sendo, o valor unitário de R$8.582,99 contido na tabela de 

atualização de fls. 494 deverá ser liberado em favor de JOCILENE ARDAIA 

COUTO, eis que o seu contrato já está liquidado. ... Do mesmo modo, com 

relação ao questionamento suscitado pela parte autora às fls. 500/501, 

parece-nos claro que a diferença de R$3.000,00 sobre o valor depositado 

pela ré FOREVER, refere-se à obrigação de honorários de sucumbência 

devida aos Advogados da parte autora. Assim sendo, fica a parte autora 

também intimada à apresentar os dados bancários de seu Advogado para 

a liberação dos honorários de sucumbência. ... Em razão desta conclusão, 

saliento desde já que seguirá em anexo o Alvará de liberação de valores, 

para a restituição do deposito informado pelo SICREDI, na conta indicada 

às fls. 514. ... E diante de tais informações, reputo plenamente quitada a 

obrigação devida pela ré FOREVER aos autores de modo que a execução 

deverá ser extinta! Em relação aos honorários de sucumbência devidos 

pelos autores aos Advogados do SICREDI, referida verba deverá ser 

executada de forma autônoma pelos interessados, seguindo o 

entendimento desde Juízo adotado em outros processos, segundo o qual, 

na pendência exclusiva do cumprimento de sentença em relação aos 

honorários de sucumbência, tal deve ser executado em autos autônomos, 

vez que sendo o Advogado titular do direito à ser perseguido, necessário 

se faz a formação de nova relação processual, a fim de evitar o 

desaparecimento dos registros da relação processual estabelecida na 

fase cognitiva. Ante o exposto, nos termos do art. 924, II do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO. Seguem em anexo o alvará 

em favor do SICREDI, conforme deliberado acima. Intime-se a autora 

JOCILENE ARDAIA, através de seu Advogado, para que no prazo de cinco 

dias, indique seus dados bancários para a liberação do alvará, conforme 

deliberado acima. No mesmo prazo, deverá o Advogado da parte autora 

também indicar sua conta bancária para liberação do valor depositado pela 

ré FOREVER à título de honorários de sucumbência. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165089 Nr: 2182-70.2014.811.0006

 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: BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR RESENDE, JOSÉ MARCIO DE MENEZES, 

JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE MORAES NAVARRO, 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6.606/MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:352833

 Cumpra-se a sentença, na forma do art. 611 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189861 Nr: 8186-89.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS RENAUD CUNHA - 

OAB:138675, MARCUS FREDERICO B.FERNANDES - OAB:119851, 

MURILLO ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Vistos, etc.

 Em razão do declínio dos experts anteriormente nomeados (fls.386/387 – 

verso), delibero pela intimação de outros profissionais para apresentar 

valor de honorários em caso de nomeação para atuar como peritos nestes 

autos.

 Para tanto, nomeio em substituição, o Doutor (a) Dr. Jose Jarjura Jorge 

Júnior, Professor de Otorrinolaringologia da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), com endereço profissional na Rua 

Leandro Dupre, 204 - Cj 124, Vila Clementino - São Paulo/SP CEP: 

04025-010, Telefone(s): 11 55758063, para atuar como Perito Judicial a 

fim de apurar o suposto acometimento do autor do distúrbio de anosmia, 

instruindo a intimação com cópia da petição inicial e contestação. Instrua 

com cópia digitalizada da petição inicial e defesa, inclusive dos 

documentos que acompanham e petição de fls. 373/375.

Para apurar a existência das supostas lesões do membro inferior do autor, 

nomeio o Dr Dr. IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR

Ortopedia e Traumatologia CRM MT4604 PADRE CASSEMIRO, CLINICA 

OLIVEIRA, CENTRO, 78200-000 Cáceres / Mato Grosso.

Intimem os Peritos nomeados nos exatos termos da decisão de fls. 372.

Defiro o pedido de fl. 288. Segue anexo o alvará relativo ao valor 

remanescente dos honorários periciais (50%) em favor do Dr. José Darcio 

de Andrade.

 No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 372.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 65036 Nr: 2541-64.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS - OAB:9575, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Vistos, etc.

 O pedido de fl. 311 não merece acolhimento, tendo em vista a decisão do 

Tribunal de Justiça (fls. 288/292) quanto a necessidade de realização de 

perícia por expert inscrito no CRECI-MT.

 Aguarde-se por mais 30 dias o cumprimento da precatória.

 Decorrido o prazo anotado, oficie-se ao Juízo deprecado solicitando 

informações acerca do seu cumprimento.

 Renovo a intimação do credor para que se manifeste quanto ao último 

parágrafo do despacho de fl. 310, no prazo de 05 dias.

 Reoportunizo ao credor se manifestar quanto ao interesse na averbação 

desta ação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como averbação de 

indisponibilidade de bens do executado, no prazo de 05 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 188793 Nr: 7482-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCE AUTOMÓVEIS, JOSÉ MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO (REFERENCE AUTOMÓVEIS), JOSÉ MARCIO DE 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de ação cautelar proposta por José Eduardo Barbosa Barros em 

face de José Márcio de Menezes Segundo e Reference Automóveis, 

julgada procedente nos termos da sentença de fls. 71/74.

 A requerida foi citada por edital, sendo nomeada para atuar como Curador 

Especial a Defensoria Pública, que às fls. 75/77 requereu a concessão da 

gratuidade da justiça á Ré.

 À fl. 79 se manifestou à parte autora, refutando o pedido.

 Pois bem, o pedido de fls. 75/77 não deve ser acolhido.

 Não há nos autos prova de incapacidade financeira dos Requeridos, 

mormente porque foram os réus citados por edital, sendo a Defensoria 

Pública nomeada para atuar como Curadora Especial nos autos.
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 Ressalto que a nomeação da Defensoria, neste caso, por si só, não traz 

a necessidade de concessão da gratuidade à justiça aos requeridos, 

sobretudo porque estes, aparentemente, possuíam condição financeira 

estável, já que se tratava de uma empresa do ramo de venda de veículos 

comandada pelos demais requeridos, José Márcio de Menezes e José 

Márcio de Menezes Segundo.

 Deste modo, há elementos capazes de afastar a presunção de 

insuficiência de recursos.

 Ademais, inexistem nos autos elementos a comprovar a alegada 

hipossuficiência financeira dos autores, lembrando que a Constituição 

Federal exige a comprovação de incapacidade de custeio do processo 

para o deferimento da gratuidade da justiça, pois segundo o art. 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sendo assim, não havendo nos autos prova da incapacidade financeira 

dos réus, o pedido de fls. 75/77 não pode ser acolhido.

 Ante o exposto, inexistindo provas da condição de hipossuficiência 

financeira dos requeridos, indefiro o pedido de concessão da gratuidade 

da justiça (fls. 75/77).

 Cumpra-se nos termos da sentença de fls. 71/74.

Cumpra-se o despacho dos autos em apenso.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163116 Nr: 401-13.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO AS MICRO EMPRESAS- SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS A DIAS ME, MATHEUS ALMEIDA 

DIAS, MARIA CELIA ALMEIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 À fl. 154 o exequente almeja que incida em desfavor dos devedores a 

penhora online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, considerando que a última diligência em busca de valores 

foi realizada no ano de 2016, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros dos devedores até o limite do saldo devedor, nos termos do 

art. 854 do Código de Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros da executada, deverão ser intimados pessoalmente (art. 854, 

§2° do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I 

do CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do CPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), intime-se o credor para que indique bens passíveis de 

penhora no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mesmo prazo, deverá o exequente se manifestar quanto ao interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC.

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema SerasaJud.

Decorrido o prazo e não sendo indicados bens, arquive-se sem baixa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 143281 Nr: 1173-44.2012.811.0006

 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: BENEDITA IVONE ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA KOPP, DILMA NADIR RAMOS KOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em se tratando de dívida de herdeira, entendo pertinente o pedido de 

penhora no rosto dos autos de inventário, ficando a constrição limitada ao 

quinhão pertencente à devedora Adriana Kopp.

 Neste rumo, ressalto que o art. 835, inciso XIII do CPC, garante a 

possibilidade da penhora de outros direitos, o que aliado ao fato de que 

outras diligências já foram tentadas nos autos para satisfação da dívida 

sem que houvesse resultado positivo (fls.112/118), leva a necessidade 

deferimento da medida pleiteada.

 Sendo assim, com fulcro no art. 835, XIII e 139, inciso IV, ambos do CPC, 

defiro o pedido de fls. 139/140. Expeça-se ofício ao Juízo da Primeira Vara 

da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT para que proceda com a penhora no 

rosto dos autos de inventário de nº 1000.706-23.2018.811.0011 com 

relação ao quinhão pertencente a herdeira Adriana Kopp, no limite do valor 

de R$9.643,00 (nove mil seiscentos e quarenta e três reais), saldo 

devedor da dívida destes autos (1173-44.2012.811.0006).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166171 Nr: 3199-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL-PREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO GOMES DA SILVA SEGUNDO, 

SUZANETTE ANTONIA BOTELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A credora tem demonstrado comportamento desidioso cnos autos, 

deixando de se manifestar quando instada, bem como de empregar as 

diligências necessárias para prosseguimento da ação.

 É certo que o abandono da causa, traduzido na inércia da parte em 

promover os atos e diligências necessários para o andamento do feito, 

leva á extinção da ação sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 

485, inciso III do CPC.

 Considerando o exposto, pela última vez, renovo a intimação da parte 

credora para que se manifeste acerca do despacho de fl. 154, levando à 

efeito as providências anotadas para regular prosseguimento da 

demanda, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Para tanto, anoto o prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004582-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004582-98.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI 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 

fica analisado o pedido de liminar: Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com a cédula de crédito 
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bancária com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, 

posteriormente, com a comprovação de mora do Requerido, consistente 

na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei 911/69. 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 na peça preambular, 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 

3º do Decreto-Lei 911/69. 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 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 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. Cáceres/MT., 21 

de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGIA MAGIO MUNHOZ (REQUERIDO)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000466-83.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: MARIA REGIA MAGIO 

MUNHOZ Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Itaucard em face de Maria Régia Magio Munhoz, na qual alega, 

em síntese, ter celebrado com a Ré contrato de financiamento com 

cláusula de garantia de alienação fiduciária, contudo, teria a Requerida 

deixado de efetuar o pagamento das parcelas acarretando em uma dívida 

no valor de R$19.362,60 (dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais 

e quarenta centavos), sendo este o valor apontado para fins de purgação 

da mora. Em razão disso, requereu a busca e apreensão do veículo 

liminarmente, bem como a consolidação da propriedade em seu favor. O 

veículo foi apreendido por força de liminar de busca e apreensão 

concedida nos autos (id. 5524677) e a Ré devidamente citada (id. 

9171262). A Requerida se manifestou nos autos no id. 9120807 

requerendo a purgação da mora, juntando comprovante de pagamento do 

valor indicado na inicial (id. 9120865). Na decisão de id. 9409548 este 

Juízo determinou que a parte realizasse a complementação do depósito 

com o pagamento da diferença obtida com a atualização da dívida entre a 

data do último cálculo e a data de depósito para fins de purgação, ficando 

anotado que sendo efetuado o depósito o veículo deveria ser restituído à 

Requerida imediatamente. A Requerida informou o cumprimento da 

providencia (id. 9473957) juntando comprovante de pagamento (id. 

9474045). No id. 9606958 a Autora alegou ausência de purgação da mora, 

requerendo o julgamento da ação, acostando planilha de cálculo (id. 

9606973). Intimada a proceder com a restituição do veículo (id. 9630329), 

a Autora se manteve inerte, sendo aplicada multa diária para cumprimento 

da obrigação (id. 9632846). O veículo foi devidamente restituído (ids. 

11484399 e 11484403). A Ré se manifestou quanto a petição e planilha 

anexadas pela Autora nos ids. 9606958 e 9606973. A Autora informou a 

interposição de agravo de instrumento (ids. 11517141 e 11517157). É a 

síntese. Decido. Cuida-se AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

Banco Itaucard em face de Maria Régia Magio Munhoz. O Decreto-Lei 911 

de 01 de outubro de 1969 estabelece que em caso do devedor pagar a 

integralidade da dívida o bem lhe será restituído livre de ônus, in verbis: 

“Art. 3º. Omissis. §2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar 

a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipóteses na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus.” No caso dos autos, conforme se extrai da exordial, o Autor 

apontou para fins de purgação da mora o valor de R$19.362, 40 

(dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). 

Após a concessão de liminar e apreensão do veículo, a Ré informou a 

purgação da mora comprovando o consequente pagamento do valor 

apontado na inicial (id. 5524677, 9120807, 9120865). Posteriormente, este 

Juízo determinou que a Requerida efetuasse a atualização da dívida entre 

a data da última atualização apresentada pelo Autor, e a data do efetivo 

depósito, devendo a Requerida depositar nos autos, em complementação 

ao valor para purgação da mora, a diferença obtida no cálculo. A 

Requerida efetuou o depósito para fins de complementação (ids. 9473957 

e 9474045), e, após a restituição do veículo, a parte Autora compareceu 

nos autos alegando ausência de purgação da mora, pois, segundo o 

Autor, o pagamento realizado pela Ré seria insuficiente para tanto (id. 

9606958), apresentando cálculo da dívida no id. 9606973. A Ré se 

manifestou refutando as alegações e cálculo apresentado pelo Autor 

(id.9726594). Pois bem, compulsando os autos entendo que razão não 

assiste a parte Autora quanto a ausência de purgação da mora, uma vez 

que, compulsando os autos, entendo suficiente o pagamento realizado 

pela Requerida. Fundamento e explico: Inicialmente, vislumbro que a 

planilha anexada pela parte Autora no id. 9606973 desconsiderou o 

pagamento das parcelas vincendas quando elaborou o cálculo de 

atualização da dívida. Isso porque, conforme se extrai da planilha, o Autor 

atualizou o valor das parcelas até o dia 17/08/2018, sendo que o depósito 

para purgação da mora foi realizado em 24/07/2017, ou seja, sobre as 

parcelas vincendas, pagas em razão da purgação da mora não deve 

recair os juros e correção indicados pelo Requerente, pois, ainda que por 

meio da purgação da mora, seu adimplemento foi realizado de modo 

antecipado. Para tanto, basta comparar a planilha anexa à exordial (id. 

4658210) à planilha de id. 9606973, onde fica demonstrada claramente a 

evolução das parcelas de nº 35 a 48 (vincendas), pagas antecipadamente 

em 24/07/2017 (id. 9120865), não podendo, portanto, incidir sobre as 

referidas parcelas juros e correção após a data do adimplemento 

antecipado, conforme pretendia o Autor. De outro lado, é certo que entre a 

data do cálculo apresentado pelo Autor quando proposta a demanda (id. 

4658214), e a data do efetivo depósito para purgação da mora 

(24/07/2017) houve evolução da dívida quanto as parcelas vencidas, 

mormente por ter decorrido meses até o depósito para purgação. 

Seguindo esse raciocínio, este Juízo determinou a complementação do 

valor depositado para fins de purgação, determinando que a Requerida 

procedesse com a atualização da dívida entre a data do último cálculo e a 

data do depósito (id. 9409548). A Requerida efetuou o depósito do valor 

de R$1.372, 92, contudo, não apresentou o cálculo (ids. 9473957 e 

9474045). No entanto, verifico que considerando os próprios cálculos 

apresentados pelo Autor (id. 4658210 e id. 9606973), subtraindo o valor 

das parcelas 23 a 34 apontados na inicial (id. 4658210) do valor das 

referidas parcelas indicado na planilha de id. 9606973, atualizada até a 

data de 17/08/2017, tem-se que o valor total da diferença obtida entre os 

valores das parcelas é de R$1.403, 17. Neste rumo, tendo a Ré efetuado o 

depósito do valor de R$1.372,92 a título de complementação dentro do 

prazo concedido (ids. 9409548, 9473957, 9474045) a diferença entre os 

valores é de pouco mais de R$30,00 (R$ 1.403,17 – R$1.372,92). Sendo 

assim, sabendo que a planilha de id. 960693 atualizou a dívida até 

17/08/2017 e que a obrigação da Ré (id. 9409548) era de efetuar o 

pagamento da diferença obtida até a data da purgação (24/07/2017), 

conforme expressamente determinado (id. 9409548) tenho que os valores 

depositados pela Requerida são suficientes para levar à purgação da 

mora nos autos. Deste modo, considerando que o valor apontado pelo 

Autor para fins de purgação considerou as parcelas vencidas e 

vincendas do contrato, sendo acrescido às vencidas juros, correção e 

multa, e tendo a parte Ré efetuado o depósito do valor indicado na inicial 

devidamente atualizada até a data do depósito, não vislumbro qualquer 

empecilho para que seja reconhecida a purgação da mora pela Requerida, 

mormente porque cumpriu com o pagamento do crédito do Credor segundo 

determina a legislação aplicável (art.3º, §2º, DL91169). Sendo assim, 

reputo purgada a mora. Ademais, a Requerida alega a incidência da multa 

diária arbitrada por este Juízo em desfavor da parte Autora para que 

cumprisse a obrigação de restituir o veículo à Ré. Contudo, tenho que a 

multa no caso tratado é inexigível. O Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula 410, a qual possui a seguinte redação: “A prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”. Referida 
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súmula é fruto de reiterada construção jurisprudencial, no sentido de ser 

imprescindível a intimação pessoal da parte, para que ciente do comando 

judicial, promova os atos que lhes recaem obrigação, sob pena de 

incidência das astreintes. Vejamos alguns julgados: “PROCESSUAL CIVIL. 

ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Nos termos da jurisprudência 

pacífica do STJ, no caso de imposição de multa diária (astreintes), o termo 

inicial para a sua incidência é a data da intimação pessoal do devedor para 

o cumprimento da obrigação de fazer. Precedentes. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1251059/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012). 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. - A 

parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser 

pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há 

fixação de astreintes. Precedentes. - O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. - Agravo não provido.” (AgRg no REsp 

1214247/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 20/08/2012). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

NECESSIDADE. SÚMULA 140/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. I. É necessária a intimação pessoal do devedor quando 

aplicada multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer. II. A prévia intimação do devedor constitui condição necessária para 

a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. III. Os 

agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de modificar a 

conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 

IV. Nego provimento ao agravo regimental.” (AgRg no Ag 1188025/RJ, Rel. 

Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 13/04/2011). O 

TJPR também tem aplicado o referido entendimento: “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ASTREINTES ESTABELECIDAS EM SENTENÇA. NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA CUMPRIR À SENTENÇA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E QUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 20, §§ 3º E 4º, CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR, 

Ag. Inst. nº 765.641-3, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Ângela Khury Munhoz 

da Rocha, DJ 10/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVELIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ASTREINTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO – 

VALOR DA MULTA COERCITIVA INEXIGÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER 

QUE SE MANTÉM HÍGIDA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. É imprescindível 

para a exigibilidade do valor referente à multa coercitiva especificada no 

art. 461, §5º do CPC, que se faça a intimação pessoal da parte obrigada, 

por se tratar de obrigação que diz respeito à parte pessoalmente cumprir. 

2. A decisão de impugnação ao cumprimento da sentença, não pode ferir 

o comando judicial já acobertado pelo manto da coisa julgada. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ/PR, AC nº 707.703-8, 9ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, DJ 14/03/2011). 

Portanto, pacífica se mostra a corrente jurisprudencial no sentido de que a 

intimação pessoal é condição essencial para a incidência da multa diária 

(astreintes), sem a qual não há que se falar na sua exigibilidade. No caso 

dos autos, extrai-se do AR acostado no id. 14603084 que o Autor foi 

intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação em 29/01/2018. 

Contudo, vislumbro do termo de restituição acostado no id. 11484403 que 

o veículo foi devolvido à Requerida em 19/01/2018, ou seja, antes que se 

efetivasse a intimação pessoal do Autor. Ressalto que muito embora o 

despacho reiterando o comando para cumprimento da obrigação – 

restituição do veículo - tenha sido publicado (id. 9632846), à teor da 

súmula 410/STJ o mesmo também não serve para fins de termo inicial de 

incidência da multa diária. Em razão disto, no que toca a execução das 

astreintes, deve ser reputado aludido crédito inexigível. Por fim, diante da 

purgação da mora realizada pela Requerida, devidamente realizada no 

valor apontado pela parte Autora, e não tendo a Ré se oposto aos pedidos 

iniciais, deixando de apresentar contestação nos autos, tenho que restou 

retratada a hipótese de reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, inciso 

III, alínea a, do CPC). Nesse sentido: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. A CORRETA PURGAÇÃO 

DA MORA PELO DEMANDADO LEVA A EXTINÇÃO DO FEITO, PELA PERDA 

DO OBJETO, DEVENDO RESPONDER PELA SUCUMBÊNCIA, ANTE O 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DERAM PROVIMENTO, UNÂNIME. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 598375384, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NEY WIEDEMANN NETO, 

JULGADO EM 03/04/2001) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. A CORRETA PURGAÇÃO 

DA MORA PELO DEMANDADO LEVA A EXTINÇÃO DO FEITO, PELA PERDA 

DO OBJETO, DEVENDO RESPONDER PELA SUCUMBÊNCIA, ANTE O 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO. (APC Nº 195081401, NONA CAMARA 

CIVEL, TJRS, RELATOR: DES. BRENO MOREIRA MUSSI, JULGADO EM 

19/12/1995) Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no artigo 487, III, a, do 

Código de Processo Civil, e em atenção ao principio da causalidade, 

condeno a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como, honorários advocatícios os quais fixo no importe 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Intime-se o Autor para 

que informe conta para levantamento dos valores depositados pela 

Requerida para fins de purgação da mora no prazo de 15 dias. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se alvará para liberação das quantias 

depositadas em favor da parte Autora e arquive-se os autos, 

atentando-se as formalidades devidas. Cáceres/MT, 21 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002681-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON LUIZ COSTA (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002681-66.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

GENILSON LUIZ COSTA RÉU: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por GENILSON LUIZ COSTA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, narra a inicial que o Requerente 

teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), de 

maneira indevida, razão pela qual, pugna pela exclusão do cadastro de 

inadimplentes, tal como, a condenação da empresa Requerida ao 

pagamento de indenização, por danos morais. Conforme, alegação do 

Autor, este informa que o contrato de (nº. 2137158089), não corresponde 

a nenhuma pendência, pois o mesmo, não mantém relação jurídica com a 

ré deste litígio. Justifica o Requerente que não conseguiu sacar sua carta 

de crédito sem a garantia de um avalista, pois o mesmo estava com o 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, cadastro de 

inadimplentes. Com a exordial, vieram-me os documentos de (ID: 3691811). 

Após devidamente intimado, o Requerido apresentou contestação de (ID: 

4631842), colacionando os documentos de (ID: 4631843-pag. 1/2/4/5; 

4631844 - pag. 08). Argumenta que, não há que se falar no 

desconhecimento do débito, pois, houve a devida contratação, do serviço, 

tal como, um longo período de utilização da linha em questão. Destaca que 

o Requerente, não comprovou irregularidades, em razão da contratação 

do negócio jurídico e a utilização dos serviços. O Autor da ação juntou, 

aos autos impugnação à contestação (ID: 4730895). Declara que as telas 

de sistema que a empresa ré anexou ao processo não são documentos 

legítimos para provar a relação contratual, assim como, os contratos que 

justificam o lançamento do nome do Autor aos órgãos de proteção ao 

crédito, não possuem número de identificação. A audiência de tentativa de 

Conciliação/Mediação promovida pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC restou infrutífera pela ausência 

injustificada da parte Requerente, o que culminou na aplicação da multa, 

em favor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Este Juízo 

determinou a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, para a 

data de 08/11/2017 às 14hrs., sendo colhido o depoimento pessoal das 

partes. Na ocasião o Autor compareceu desacompanhado de seu 

Advogado e manifestou pela desistência da presente ação. Intimada para 

manifestar sobre o pedido de desistência do Autor, a empresa Requerida, 

expressou que não aceita o pedido de desistência formulado pelo 

Requerente. Após vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por GENILSON 

LUIZ COSTA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. De forma preliminar o 
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pedido de desistência da ação formulado pelo Autor não deve ser 

acolhido, pois após a contestação, necessita da anuência da parte 

contrária. Sendo manifestado contrário, não há como acolher o pedido, 

devendo o juízo analisar o mérito da pretensão. Com a propositura da 

presente ação o Requerente vislumbra o reconhecimento da negativação 

indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção, quais sejam 

SPC/SERASA por dívida, à qual o mesmo não deu causa, bem como, não 

mantém nenhuma relação jurídica e por consequência requer a imediata 

exclusão de seu nome dos referidos órgãos de proteção ao crédito. O 

Requerido, por sua vez, alega que o autor efetuou a contratação dos 

serviços de telefonia móvel, não podendo alegar que seu nome fora 

incluído aos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Da análise dos 

autos verifico que a pretensão inicial merece total improcedência. É que no 

caso em exame, a relação contratual negada pelo Autor restou 

devidamente comprovada através dos documentos colacionados na 

contestação - ID 4631843 – pg. 01), tal como, no documento de (ID 

4631843 – pg. 05). Tais documentos colacionados pelo Requerido 

comprovam a vinculação entre as partes conforme (ID 4631843 – pg. 01 e 

ID 4631844 – pg. 08). Tal instrumento contratual demonstra que foi 

assinado na data de 29 de julho de 2013, na loja MS CELULAR, ou seja, 

uma contratação legítima, bem como, um longo período de utilização da 

linha telefônica em questão, de modo a gerar um débito, frente ao 

inadimplemento do contrato. Tal conclusão esta em consonância com a 

confissão do Autor quando prestou depoimento pessoal: Genilson Luiz 

Costa: “(...) quando perguntado sobre a origem da linha telefônica que 

gerou a negativação o Autor esclarece que possuía um plano (...) alega 

que realizou o pagamento de uma fatura e pediu o cancelamento da linha, 

entretanto, alega que seu nome foi para o SERASA ai entrou com a ação 

(...) quando questionado sobre o contrato assinado com a representante 

da rede de telefonia o Requerente confirmou que a assinatura é sua (...)”. 

Frente ao depoimento prestado pelo Autor em audiência, torna 

desnecessária maiores considerações para reconhecer a existência da 

relação jurídica e que a negativação decorre do exercício regular de direito 

pela Requerida. Além da improcedência, o comportamento do Autor 

caracteriza como litigância de má-fé. Assim dispõe o CPC: Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos 

fatos; Em consonância com a literalidade da lei, o escritor DANIEL NEVES 

(2016) sustenta que seu inciso II, do art. 80, do CPC/2015 faz referência à: 

(...) considerando-se que também com relação aos fatos existem 

diferentes versões; o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a 

negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de 

fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros. 

Humberto Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 97-98) 

afirma caracteriza quando ocorre a violação de deveres éticos do devido 

processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de má-fé decorre 

de infração praticada, sobretudo contra os deveres éticos que não podem 

ser ignorados na função social do devido processo legal. Não seria um 

processo justo aquele que deixasse de exigir dos participantes da relação 

processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, ao uso regular das 

faculdades processuais e aos fins privados e sociais da lei. Todos os 

incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da boa-fé no 

domínio do processo”. Também destaco a lição de NELSON NERY JUNIOR 

e ROSA MARIA ANDRADE NERY sobre o tema, que conceituam o litigante 

de má-fé nos seguintes moldes: “É a parte ou interveniente que, no 

processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano 

processual à parte contrária. É o 'improbus litigator', que se utiliza de 

procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser 

difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do 

processo procrastinando o feito”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa 

Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed., nota 1 do 

art. 17. 213p). Pois bem, no caso em exame, com a confissão prestada 

pelo Autor em seu depoimento, resta evidenciado que o alegado na 

petição inicial destoa da verdade fática. Assim, sendo certo que aos 

litigantes cabe, dentre outros deveres previstos no Código de Processo 

Civil, o de expor os fatos em juízo conforme a verdade, procedendo com 

lealdade e boa-fé objetiva, não formulando pretensões, nem defesa, 

cientes de que são destituídas de fundamento, tenho que o Autor agiu de 

forma errônea, faltou com a verdade, e, portanto, deve a ele ser aplicada 

em desfavor do mesmo a litigância de má-fé. E, diante da circunstância, 

compete a este Juízo, aplicar a multa. CPC - Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. (...) § 3o O valor da indenização será fixado pelo 

juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou 

pelo procedimento comum, nos próprios autos. Diante do exposto, julgo 

totalmente improcedente os pedidos formulados na petição inicial, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em virtude 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, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Todavia, como o Requerente 

é beneficiário da justiça gratuita (ID: 3692895), a exigibilidade do crédito 

deverá ficar suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Condeno 

ainda o Autor ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor corrigido da 

causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, pela 

caracterização de litigância de má-fé, na presente demanda. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Cáceres-MT, 21 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000698-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOSVAL PAIANO (EXEQUENTE)

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA SOARES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000698-95.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MARCOSVAL PAIANO EXECUTADO: RUBIA SOARES 

BARBOSA HOMOLOGO o pedido de desistência da ação - id. Num. 

12510278. Julgo extinto estes autos nos termos do art. 485, inciso VIII do 

CPC. Sem custas. Fica revogada a ordem de penhora. Intime-se o 

Exequente. Após o decurso do prazo recursal, arquive-se. Caceres, 21 

de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002161-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002161-38.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por LAWRENCE 

MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTES em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. Inicialmente, foi proferido despacho determinando a 

emenda da inicial a fim de que o autor justificasse o seu pedido de 

gratuidade (id. 13184926). Ocorre que no id. 13648069 houve o decurso 

do prazo para a providência, sendo que o autor nada fez no processo, 

quedando-se inerte. É a síntese. Decido. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu art. 321 que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Como consequência da inobservância do prazo anotado para a emenda 

da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Da leitura do processo, observo que 

decorreu o prazo para a emenda da inicial sem que o autor adotasse 

qualquer postura no feito. Com efeito, considerando que o autor mesmo 

intimado para emendar a inicial, nada manifestou neste feito no sentido de 

suprir ou justificar a falta apontada, deverá a inicial ser indeferida. É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 110 de 791



processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DE LIMA CAMPOS (AUTOR(A))

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Certifico, ainda, em 

atenção à manifestação anterior do requerido, que o cadastro no sistema 

do PJE em que inclui os respectivos procuradores agrupados como 

pertencentes à determinado órgão não é feito pela secretaria do juízo, mas 

sim pela própria parte/representante legal/causídico, razão pela qual seu 

argumento não deve prosperar e acaso discorde de seu perfil/cadastro no 

sistema, deve tomar as providências cabíveis juntamente com o setor de 

"tecnologia de informação" do TJ/MT. Ressalto ainda, que todas as nossas 

intimações são feitas em conformidade com os cadastros apresentados 

no PJE e até o presente momento APENAS NESTE processo nos 

deparamos com a referida impugnação. Assim, amparada pelo art. 152, 

inciso VI, do CPC/15, intimo a Parte Autora, através de seu advogado, via 

DJE/MT, para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias. 

Cáceres, 21 de agosto de 2018. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144447 Nr: 2391-10.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO BATISTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

144447 §!/MP¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2391-10.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): RONILDO BATISTA CARVALHO

CITANDO(A, S): Executados(as): RONILDO BATISTA CARVALHO, CPF: 

95001700191

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.012,37

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 1901/2011, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 20 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 145384 Nr: 3427-87.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO- 

UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FORNANCIARI 

WOLSKI - OAB:15.514/MT

 Por força do artigo 3º da Ordem de Serviço nº 06/2017, exaurida pela MM. 

Juíza desta Vara, a qual resolveu “Determinar a conversão automática, 

por meio de impulsionamento, dos pedidos de cumprimento de sentença 

que versem sobre obrigação de pagar em execução, dispensando a 

conclusão (...)”, bem assim preenchidos os requisitos, IMPULSIONO OS 

AUTOS para CONVERTER O FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do art. 523 do CPC, procedendo às anotações na capa do 

processo e no sistema Apolo. Dessa forma, INTIMO o devedor por 

intermédio de seu advogado (DJE), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado às fls. 196/198, sob pena 

de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

nos termos do art. 523. § 1º CPC. Transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme art. 525.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 205147 Nr: 6708-12.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO LEONEL CALCAGNOTTO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o impetrado interpôs Recurso de Apelação 

TEMPESTIVAMENTE às fls. 221/225. Assim, em cumprimento ao artigo 152, 

inciso VI do NCPC, impulsiono os autos INTIMANDO o impetrante, ora 

apelado, por meio de seu advogado, para que apresente suas 

contrarrazões à Apelação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150207 Nr: 8936-96.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA GRAÇA FORNANCIARI 

TEIXEIRA, BENEFIX - SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, SEBASTIÃO ROLON NETO - OAB:7689, SUELLEYN 

DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Considerando que o autor e o requerida Marlene da Graça Fornanciari 

Teixeira já ofertaram suas alegações finais, amparada pelo artigo 152, 

inciso VI do CPC, INTIMO O REQUERIDO BENEFIX, por meio de seu 

advogado, para que também apresente suas alegações finais, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144049 Nr: 1981-49.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN JOSÉ JACOB BRASILEIRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido de desbloqueio, tão 

somente para determinar em caráter de urgência o desbloqueio do valor 

de R$830,00 (oitocentos e trinta reais) penhorados nos autos, mantendo a 

penhora do valor de R$355, 71, bem como a título provisório a penhora 

dos demais valores bloqueados. Com relação aos demais valores que 

permanecem constritos, para análise do pedido de desbloqueio é 

necessário oportunizar ao devedor que comprove a natureza salarial da 

referida verba, juntando aos autos extratos bancários dos três meses 

anteriores à realização do bloqueio. Para tanto, anoto o prazo de 05 dias. 

Vindo a manifestação do executado, nos termos do art. 9º do CPC, 

manifeste-se o credor quanto ao pedido e documentos de fls. 37/56, bem 

como quanto aos documentos eventualmente acostados pelo devedor no 

prazo anotado. Sem prejuízo, nos termos do art. 10º do CPC, 

manifestem-se as partes quanto a possibilidade de manutenção da 

penhora mensal no benefício do executado. Decorrido os prazos 

anotados, novamente conclusos pra análise do pedido de desbloqueio dos 

demais valores e demais eventuais pedidos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91775 Nr: 6952-82.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINA BRAMBILIA MARQUIRETO, JOSÉ 

MARCIO MARQUIORETO, ELIANE DA SILVA, MARCIA RAMOS RIBEIRO, 

RAMOS RIBEIRO E DIAS DE OLIVEIRA LTDA, JOSINEI DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:MT-8973/B, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - OAB:19804/MT

 Certifico que o movimento "Impulsionamento por Certidão - Atos 

Ordinatórios", de 09/07/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10308, de 

02/08/2018 e publicado no dia 03/08/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, representando o polo ativo; e ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO - OAB:18932 - O/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:MT-8973/B, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - OAB:19804/MT, 

representando o polo passivo. CERTIFICO, ainda, que a sentença retro 

transitou em julgado, bem como que decorreu o prazo para que as partes 

impugnassem o levantamento dos valores penhorados nestes autos e 

assim, INTIMO a Executada Eliane da Silva, através de seus advogados 

para que, no prazo de 05 dias, informe nos autos os dados bancários 

(nome e número do banco, agência, conta e C.P.F. do respectivo titular)em 

que pretende ver ressarcidos os valores de fls. 58/59. Em ato contínuo, 

conduzo os autos à "Expedição de documentos" a fim de que seja também 

intimado nos mesmos termos o Executado JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO 

para possibilitar a devolução do valor de fls. 60 em seu favor.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 191473 Nr: 9230-46.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

191473 §!4/j¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9230-46.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ADEMIR DE CASTRO

CITANDO(A, S): Executados(as): Ademir de Castro

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/11/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 101.136,85

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: : Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 20153745, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, LUIZ FELIPE RIBEIRO CATELAN, 

ESTAGIÁRIO, digitei.

 Cáceres - MT, 21 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153131 Nr: 379-86.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZEAN APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ROGÉRIO 

RODRIGUES DE MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

153131 §!0@@¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 379-86.2013.811.0006

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: JOZEAN APARECIDO DA SILVA

PARTE RÉ: ESTADO DE MATO GROSSO e ROGÉRIO RODRIGUES DE 

MOLINA

CITANDO(S): Requerido(a): Rogério Rodrigues de Molina, brasileiro, 

divorciado, pecuarista, RG 17422792, CPF 079.107.658-00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 100.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, 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 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora, tudo conforme os artigos 335 e 257, inciso III, 

ambos do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação ordinária proposta por Jozean 

Aparecido da Silva em desfavor dos requeridos Estado de Mato Grosso e 

Rogério Rodrigues de Molina, pela qual é pleiteada indenização por danos 

morais no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais)

DESPACHO:

 Eu, LUIZ FELIPE RIBEIRO CATELAN, ESTAGIÁRIO , digitei.

 Cáceres - MT, 21 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 103338 Nr: 8437-83.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES-ME 

(CENTRO OESTE TUR), MARIA APARECIDA GONÇALVES, JOACI 

FERREIRA GONÇALVES NETO, VAGNER FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

103338 §!+BG¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8437-83.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES-ME (CENTRO 

OESTE TUR) e MARIA APARECIDA GONÇALVES e JOACI FERREIRA 

GONÇALVES NETO e VAGNER FERREIRA GONÇALVES

CITANDO(A, S): Executados(as): Vagner Ferreira Gonçalves-me (Centro 

Oeste Tur), CNPJ: 02507099000148, brasileiro(a) Executados(as): Vagner 

Ferreira Gonçalves, Cpf: 53628101115, Rg: 573.426 SSP MT Filiação: José 

Ferreira Gonçalves e Maria Aparecida Gonçalves, data de nascimento: 

13/11/1972, brasileiro(a), natural de Guaíra-PR, casado(a), empresário

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 18.413,89

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20108364 , que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, LUIZ FELIPE RIBEIRO CATELAN, 

ESTAGIÁRIO, digitei.

 Cáceres - MT, 21 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148578 Nr: 7092-14.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

OESTE DE MATO GROSSO-CISOMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcello Biaggio Norbiatto - 

OAB:OAB/MT 21.144, NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB:6006

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

OESTE DE MATO GROSSO-CISOMT na data de 09.07.2018 e até a 

presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Executado, via DJE/MT, através de seus procuradores, para que no prazo 

de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178474 Nr: 1316-28.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA 

- ME, DANIEL ABUTAKKA DE MORAES, ANTONIA CONCEIÇÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

178474 §!2uk¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1316-28.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO (A, S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA - ME e 

DANIEL ABUTAKKA DE MORAES e ANTONIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

CITANDO(A, S): Executados(as): Antonia Conceição de Carvalho

Executados(as): Daniel Abutakka de Moraes

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.528,52

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 
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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: Trata-se da execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor dos requeridos Daniel 

Abutakka de Moraes e Antonia Conceição de Carvalho, visando a 

cobrança da CDA 2015873 no total de R$17.528,52.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Luiz Felipe Ribeiro Catelan, Estagiário, digitei.

 Cáceres - MT, 21 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES:

Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150790 Nr: 9589-98.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela PELA FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO contra MILTON DE PAULA FERREIRA 

JÚNIOR, na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na via 

administrativa (fls. 97/106).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Em primeiro, promova a liberação, em favor da parte executada, dos 

valores depositados nos autos (fls. 13/14; 28; 38; 43; 48 e 50);

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do CPC/15;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS (ADVOGADO(A))

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/09/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004000-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

JESLEI GABRIEL BRAGA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA REGINA DE MOURA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/09/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

JUCILEIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado, 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

24/09/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE ALMEIDA METELO (REQUERENTE)

MAURICIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/09/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007041-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

HOLLYMARY DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 

10/10/2018 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: 1002470-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/10/2018 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: 1002471-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/10/2018 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: 1002472-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/10/2018 Hora: 16:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002474-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS (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 Juizado Data: 10/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS (ADVOGADO(A))

DANIEL POQUIVIQUI (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 Juizado Data: 10/10/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS (ADVOGADO(A))

MARIA REGINA DE ARRUDA FELTRIN (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 Juizado Data: 10/10/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS (ADVOGADO(A))

JOAO VANINI NETO (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 Juizado Data: 10/10/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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: 

11/10/2018 Hora: 13:00 (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: 1000864-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000864-93.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA REQUERIDO: 

ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerida não fora citada, conforme 

certidão de id. 14288364. Isto posto, proceda a secretaria com o 

agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Cite-se a requerida no id. mencionado 

acima. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007797-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI (ADVOGADO(A))

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007797-19.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANIA MARIA DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Em 

consulta ao site de rastreamento dos correios, ao consultar a 

rastreabilidade mencionada no id. 13332808, verifica-se que a requerida 

fora citada dois dias após a realização da audiência. Sendo assim, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003859-50.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RONILDO ROMAO 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: 8012156-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DIAS DO ROSARIO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (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: 8012125-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA JANAINA GAIVA LISBOA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006344-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

VALDEMAR RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006344-86.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMAR RODRIGUES 

RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca dos valores 

depositados pela executada, sob pena de concordância tácita. Aportando 

manifestação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 

de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011045-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEDER MACIEL VILLAS BOAS (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: 1003301-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))
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CREUDA LUCIANA PIRES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

RICARDO RUSSO (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: 8010212-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

MARY SOL HURTADO LOPEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010212-84.2016.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de Embargos 

de Declaração interposto pela Autora, alegando omissão quanto ao pedido 

de justiça gratuita. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 

1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

reconheço a omissão apontada, pois, o pleito de justiça gratuita do autor 

não foi analisado. A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz 

o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Dispõe, ainda, o §2º do 

artigo 99 do NCPC que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. No presente caso, a Embargante juntou aos 

autos no ID 8250241 e ID 8250584 provas de que a autora não está 

empregada, portanto, é hipossuficiente de recursos para arcar com as 

despesas processuais. Ante o exposto, acolho os embargos de 

declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a omissão, deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita ao 

autor, sem prejuízo de posterior revogação. No mais permaneça inalterada 

a sentença proferida. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011074-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA SALES BACCA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011009-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO HUPP DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011009-60.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO HUPP DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando o recurso interposto, 

intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 
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seu atual estado de hipossuficiência, sob pena de deserção recursal. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012023-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012023-79.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ OLIVEIRA DA COSTA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência financeira, 

sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010941-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ILMA APARECIDA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010941-13.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ILMA APARECIDA 

RODRIGUES LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

OTAVIO SIMOES BRISSANT (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002361-16.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO MOREIRA DE 

SOUZA ROCHA REQUERIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012131-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012131-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VANESSA AIRES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011042-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MILENE RENATA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011042-50.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MILENE RENATA PEREIRA 

RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente comprovação de sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002644-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVANIR GONCALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/10/2018 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: 8010043-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO DA MOTA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011376-55.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES (EXEQUENTE)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROTEINAS MS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14877674, PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO DE CINCO 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010043-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO DA MOTA LEMES (EXECUTADO)
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011376-55.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES (EXEQUENTE)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROTEINAS MS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14877674, PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO DE CINCO 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006792-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULINO FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006792-59.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO PAULINO FERREIRA 

PEREIRA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA., LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Considerando a possibilidade de 

efeito modificativo, intimem-se as requeridas para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-98.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (REQUERENTE)

EDUARDO AUGUSTO BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002624-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA ARNALDA DA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002624-48.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVANIA ARNALDA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

ocorrência de erro material quanto a condenação ou não de custas e 

honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 494, I, do CPC, 

corrige-se a sentença de id. 11122373, excluindo do texto o parágrafo 

"Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece 

inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011381-14.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUCIANA FATIMA NONATO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DAS CHAGAS LEMOS COSTA FRANCO (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PONCE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE, FINALIDADE: a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 11/10/2018 

Hora: 15:00 (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: 1004279-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004279-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE 

CARVALHO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se a ocorrência de erro material quanto a condenação 

ou não de custas e honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 

494, I, do CPC, corrige-se a sentença de id. 11133089, excluindo do texto 

o parágrafo "Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, 

permanece inalterada a sentença prolatada. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

EDVANA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002855-41.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDVANA MONTEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de erro material quanto a 

condenação ou não de custas e honorários advocatícios. Isto posto, com 

fulcro no art. 494, I, do CPC, corrige-se a sentença de id. 11621500, 

excluindo do texto o parágrafo "Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95". No mais, permanece inalterada a sentença prolatada. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DOS SANTOS BAZAN (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (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 Juizado 11/10/2018 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: 1002513-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

REGINALDO JOSE TIMOTI (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 Juizado Data: 11/10/2018 Hora: 15:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011992-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI MÓVEL S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEZIELE DA COSTA VIANA (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003790-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LEILSON CARLOS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

 

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)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FLORENTINO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003566-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM FLORENTINO DAS 

CHAGAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003588-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003588-70.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLOTILDE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos, 

etc. Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se 

trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar 

que somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 
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requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003589-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003589-55.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLOTILDE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003590-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003590-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLOTILDE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em relação 

ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003591-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003591-25.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLOTILDE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao 

pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 121 de 791



parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003592-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003592-10.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLOTILDE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao 

pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003594-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIANE ONOFRE DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003594-77.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANE ONOFRE DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 
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art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007506-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS (REQUERENTE)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007506-19.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ISMAR LEANDRO DOS 

SANTOS, LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO 

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, entende-se 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, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se 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. Citem-se os requeridos da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OSVALDO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS 

DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000495-36.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO OSVALDO 

MIRANDA REQUERIDO: DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES/MT, MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Considerando o 

pagamento voluntário efetuado, intime-se a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 15 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004442-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG (ADVOGADO(A))

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004442-64.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA REQUERIDO: JAILTON LEITE Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em informar de 

forma eloquente e lúcida o pedido de tutela de urgência pretendido. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EURIPEDES DARC OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004508-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EURIPEDES DARC OLIVEIRA 

TEIXEIRA REQUERIDO: SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - EPP 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, entende-se 

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, POSTERGA-SE o exame 

dos pedidos de antecipação de tutela para momento posterior ao 

oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e coligindo 

maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA 

PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE 

- PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão 

agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por 

bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier 

a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista 

da não configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” 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 
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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 da parte 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003940-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDINEIA DE SOUZA ASSIS (EXECUTADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

ANTE O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA E DE CONFORMIDADE COM 

A ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2018, A SEGUIR PARCIALMENTE 

TRANSCRITA, PROCEDO O IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS EXPEDINDO 

A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. RESOLVE: Art. 1º. Determinar a 

conversão automática, por meio de impulsionamento, dos pedidos de 

cumprimento de sentença que versem sobre obrigação de pagar em 

execução, dispensando a conclusão, devendo a Sra. Gestora proceder a 

intimação da parte vencida para: a) pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver, consoante cálculo apresentado pelo 

Exequente; b) adverti-lo (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, ao débito será acrescido a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais) (§ 1º, art. 523, CPC); que no caso de pagamento parcial no 

prazo previsto, a multa incidirá somente sobre o valor remanescente; e 

ainda que, caso não seja efetuado o pagamento voluntário 

tempestivamente, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (§ 3º, art. 523, CPC); Art. 

2º. Determinar que, no caso de pagamento espontâneo pela parte vencida, 

deverá a Sra. Gestora, certificar e proceder o levantamento dos valores 

incontroversos depositado nos autos ao Exequente, observando os dados 

informados pelo mesmo ou por seu patrono. Cáceres/MT, 10 de janeiro de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002376-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FUJIYAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE 

A R R E S T O  P R A Z O :  2 0  ( V I N T E )  D I A S  A U T O S  N º 

1002376-82.2016.8.11.0006 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Parte Autora: EXEQUENTE: FUJIYAMA COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: BRISA COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA – EPP Citando (s): BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

17.682.795/0001-68, com sede localizada na Rua Dona Albertina, nº 242, 

Cavalhada, tendo como sócios proprietários EDMAR GRACIANO LIMA 

MARQUES, CPF: 023.577.651-35 e ALEX PAULO MACHADO PEREIRA, 

CPF: 047.792.961-37. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/10/2016. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 23.366,68 (vinte e três mil trezentos e sessenta e 

seis reais e sessenta e oito centavos). FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva de título extrajudicial que lhe(s) é 

proposta, ficando INTIMADOS, bem como seu(s) cônjuge(s), se casado 

for(forem), de que foi(foram) ARRESTADO(S) o(s) bem(bens) descritos e 

caracterizados a seguir. BEM(NS) ARRESTADO(S): 1) Um ar condicionado 

marca YORK, 60.000 btu’s, em funcionamento, avaliado em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais); 2) Um conjunto de mostruário em maderite, com 

vidro e 4 portas, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 600,00 

(seiscentos reais); 3) Um forno elétrico turbo marca PROGÁS, com uma 

bandeja, porém, a capacidade é para 10 (dez) bandejas, em regular 

estado de conservação, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 

4) Um formatador e cortador de pão, em regular estado de conservação, 

avaliado em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); 5) Uma escada de 

alumínio, 7 (sete) metros em regular estado de conservação, avaliado em 

R$ 130,00 (cento e trinta reais); 6) Quarenta e sete galões de água vazios 

em bom estado de conservação, avaliados em R$ 12,00 (doze reais) 

cada, totalizando em R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais); 7) 

Dois chapéus de palha pequeno, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais) 

cada, totalizando em R$ 30,00 (trinta reais); 8) Vinte e dois chapéus de 

palha médio, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais) cada, totalizando em R$ 

440,00 (quatrocentos e quarenta reais); 9) Doze chapéus de palha 

grande, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais) cada, totalizando em R$ 

360,00 (trezentos e sessenta reais) cada; 10) Uma serra fita elétrica INOX 

cor branca, sem marca aparente, em regular estado de conservação, 

avaliada em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); 11) Quarenta e duas 

caixas de refrigerantes de um litro coca cola vazios, avaliados em R$ 

25,00 (vinte e cinco reais) cada caixa com 12 (doze) vasilhames vazios, 

totalizando em R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais); 12) Duas facas 

para desossar, usadas, avaliadas em R$ 10,00 (dez reais) cada, 

totalizando em R$ 20,00 (vinte reais) cada; 13) Cento e trinta caixas de 

piso esmaltado branco, marca ELIANE 45x45, avaliado em R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais) cada, caixa com 2,5 (dois metros e meio), totalizando em R$ 

3.300,00 (três mil e trezentos reais). VALOR TOTAL DOS BENS 

ARRESTADOS: R$ 12.294,00 (doze mil duzentos e noventa e quatro 

reais). ADVERTÊNCIAS: 1) Terão os executados o prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da expiração deste edital, para 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 o arresto 

converter-se automaticamente em penhora. 2) Ficam ainda, advertidos os 

executados de que aperfeiçoada a penhora, terão o prazo de 15(quinze) 

dias para 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, Eniele Regiani, digitei. Cáceres - MT, 21 de agosto de 2018. 

Eniele Regiani

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

SHIRLEY MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002117-87.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SHIRLEY MARQUES DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Primeiramente, proceda a secretaria da vara com a retificação dos autos, 

fazendo constar como Execução Contra a Fazenda Pública. Trata-se de 

execução movida por SHIRLEY MARQUES DE SOUZA em face do Estado 

de Mato Grosso. Instado a se manifestar, o ente público concordou com a 

dívida exequenda. Isto posto, homologa-se o cálculo de id. 3237212, no 

valor de R$ 10.784,21 (dez mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e 

um centavos). Encaminhe-se os documentos necessários ao 

Departamento Auxiliar da Presidência, para fins de cálculo das deduções 

de Imposto de Renda e Previdência, nos termos do Provimento 

11/2017-CM. Após, expeça-se RPV para pagamento. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010728-41.2015.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010728-41.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: RONALDO MARTIN FRAGA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do 

executado, por meio do sistema on line Bacen-Jud, em valor 

correspondente ao cumprimento da liminar deferida nos autos. Assim, 

diante da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

do executado, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro 

nos artigos 835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado 

peloexequente, e em consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base 

o CNPJ n. 03.507.415/0001-44, de titularidade do executado Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 22.640,79 (vinte e dois mil seiscentos e 

quarenta reais e setenta e nove centavos). Intime-se o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento dos valores 

referentes a imposto de renda e contribuição previdenciária. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001892-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001892-33.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do 

executado, por meio do sistema on line Bacen-Jud, em valor 

correspondente ao cumprimento de sentença nos autos. Assim, diante da 

realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do 

executados, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro 

nos artigos 835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente, e em consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base 

o CNPJ n. 03.507.415/0001-44, de titularidade do executado Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 4.364,12 (quatro mil trezentos e sessenta e 

quatro reais e doze centavos). Permaneçam os autos conclusos. Sendo a 

busca positiva, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, forneça os dados bancários. Intime-se o executado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove o pagamento dos valores referentes a 

Imposto de Renda e Previdência. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 

13 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010638-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. BARBOSA LIMA - ME (REQUERENTE)

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

S. JOSE BARRETO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010638-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: A. C. BARBOSA LIMA - ME 

REQUERIDO: S. JOSE BARRETO - ME Vistos, etc. Trata-se de embargos a 

execução opostos por S. JOSE BARRETO - ME em desfavor de A. C. 

BARBOSA LIMA - ME. É o que merece relato. Passo a decidir. Presentes 

os requisitos ensejadores do conhecimento dos presentes embargos Com 

relação ao pedido de efeito suspensivo, é o caso de indeferimento. O art. 

919, caput, do CPC é claro ao mencionar que os embargos não possuem 

efeito suspensivo, porém existe a exceção elencada no § 1°. Muito 

embora possa haver os requisitos para concessão da tutela de urgência, 

verifica-se a ausência de garantia do juízo, sendo o indeferimento do pleito 

sobrestativo a medida que se impõe. Isto posto, recebo os presentes 

embargos, ante a presença de seus requisitos ensejadores, porém 

indefiro o pedido de suspensão da presente execução, pelos fatos e 

fundamentos acima expostos. Intime-se a parte exequente, ora 

embargada, para impugnar os presentes embargos no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011402-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROSA AMELIA LEITE (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. RECEBO o recurso 

apresentado pela parte Requerente somente no efeito devolutivo, nos 

termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 9.099/95, considerando que seu 

recebimento em duplo efeito é medida extraordinário nos Juizados 

Especiais. Considerando que a parte Recorrida apresentou contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas 

homenagens. Expeça-se o necessário Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004825-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

WESLEY VIANA VELASQUEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. RECEBO o recurso apresentado pela parte Requerente 

somente no efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 

9.099/95, considerando que seu recebimento em duplo efeito é medida 

extraordinário nos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo e forma legal. Após, Remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Expeça-se o necessário Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005124-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE FERNANDES CAIRES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instância. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011091-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINESIA OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. RECEBO o recurso apresentado pela parte Requerente 

somente no efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 

9.099/95, considerando que seu recebimento em duplo efeito é medida 

extraordinário nos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo e forma legal. Após, Remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Expeça-se o necessário Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003645-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003645-59.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALQUIRIA COSTA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Indefiro o 

pedido de levantamento de valores, ante o Provimento n°. 68-CNJ. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso interposto 

pela parte requerente somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se o requerido para apresentar as contrarrazões 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

IVANILDES ALVES POPIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002359-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IVANILDES ALVES POPIL 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso interposto, 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo 

as contrarrazões já estarem acostadas aos autos, remeta-se o feito a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JUCINEY MARCOS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003217-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JUCINEY MARCOS 

EVANGELISTA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Indefiro o pedido de levantamento de valores, ante o Provimento n°. 

68-CNJ. Considerando que a parte recorrente comprovou sua 

hipossuficiência financeira, defiro a esta os benefícios da gratuidade de 

justiça. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso 

interposto pela parte requerente, somente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte requerida para que apresente 

as contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos a Egrégia 

Turma Recursal. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011741-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

S. M. ELLER CONSTRUTORA - MARMORARIA E PRESTACAO DE SERVICO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

ABILIO MALDONADO QUINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. RECEBO o recurso apresentado pela parte Requerida 

somente no efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 

9.099/95, considerando que seu recebimento em duplo efeito é medida 

extraordinário nos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo e forma legal. Após, Remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Expeça-se o necessário Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000150-70.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO JOSE FEITOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo as contrarrazões 

já sido apresentadas, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))
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VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA CERSOSIMO NUNES (ADVOGADO(A))

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

JAYME BROWN DA MAIA PITHON (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010391-18.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VILMA DA SILVA 

REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES LTDA Vistos, etc. Considerando 

que a parte requerente comprovou seu atual estado de hipossuficiência 

financeira, defere-se a esta os benefícios da gratuidade de justiça. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto 

somente o efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo 

em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011123-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEODONTO CLINICA ESPECIALIZADA S/S LTDA - EPP (REQUERENTE)

FERNANDO TOLEDO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011123-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NEODONTO CLINICA 

ESPECIALIZADA S/S LTDA - EPP REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo 

em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 16 

de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011412-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011412-29.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES 

DE BRITO REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. Considerando 

que a parte requerente comprovou sua hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto pelo autor 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as 

contrarrazões. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000661-68.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LEANDRO VIEIRA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Considerando que o 

requerente comprovou sua hipossuficiência financeira, defere-se a este 

os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se ambos os recursos interpostos somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes para apresentarem as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003628-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003628-23.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando a comprovação de sua 

hipossuficiência financeira, defere-se ao requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso interposto somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO CRUZ DE PAULA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003055-82.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL APARECIDO CRUZ 

DE PAULA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Considerando 

a comprovação de sua atual hipossuficiência financeira, defere-se ao 

requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se o requerido 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 20 

de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003785-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANO EUZEBIO SIMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003785-93.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO EUZEBIO SIMAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Comprovada a sua 
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atual hipossuficiência financeira, defere-se ao requerente os benefícios 

da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso interposto somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012034-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012034-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELIAS SOARES DOS SANTOS 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando a comprovação 

de sua atual hipossuficiência financeira, defere-se ao requerente os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso interposto somente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a requerida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDSON CARNEIRO GERALDES (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010405-02.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON CARNEIRO 

GERALDES REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, 

etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

interposto somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Considerando que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011977-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE MATOS SEQUEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011977-90.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GILMAR DE MATOS 

SEQUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O 

requerente, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo 

para comprovação de sua atual hipossuficiência financeira, bem como não 

efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011469-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011469-47.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROSICLEIA DO CARMO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Indefere-se o 

pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista que a sentença 

prolatada não transitou em julgado. Considerando a comprovação de sua 

atual hipossuficiência financeira, defere-se a requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso interposto pela autora somente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011453-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011453-93.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CASSIO LUIZ DE ARRUDA 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença prolatada, o requerente interpôs recurso 

inominado. intimado a comprovar a atual hipossuficiência financeira, o 

recorrente quedou-se inerte. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000010-02.2018.8.11.0006 Promovente: Laudiceia Fagundes 

Teixeira Promovido: Via Varejo S/A VISTOS, ETC. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (ID 13655057). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Dispensada a intimação das 

partes e seus patronos, nos termos do artigo 914 da CNGC. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011335-54.2015.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUNES (ADVOGADO(A))

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011335-54.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JAQUELINE DUARTE ALVES 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002826-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002826-25.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SOLANGE CRISTINA NUNES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010982-48.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010982-48.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010361-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010361-80.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

EXECUTADO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003533-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

CASSIA INES DE ARRUDA LINDOTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RAMPAZI LOSACCO (ADVOGADO(A))

VESTEER TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003533-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CASSIA INES DE ARRUDA 

LINDOTE REQUERIDO: VESTEER TECNOLOGIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004058-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 
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1004058-38.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANE CRISTINA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004740-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NAIGELA ELOISA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004740-90.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NAIGELA ELOISA FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, 

de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003537-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003537-93.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FRANSERGIO ROJAS 

PIOVESAN REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

WILLIAM OLIVEIRA COUTINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000079-68.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAM OLIVEIRA COUTINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011040-80.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARLI DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se as partes. 

Considerando a comprovação de sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Recebe-se 

o recurso interposto pela autora somente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a requerida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTENIR JOSE TOMAZELLI (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001403-93.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALTENIR JOSE TOMAZELLI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S/A, no qual alega ter sido a sentença omissa. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Initmem-se as partes. Cumpra-se 

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005403-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA ELIANA RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005403-39.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ELIANA RODRIGUES 

MARQUES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A, no qual alega ter sido a 

sentença contraditória. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007288-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELIANE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007288-88.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANE DA SILVA SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela parte requerida. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ROSINHA APARECIDA DE PONCE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000557-76.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSINHA APARECIDA DE 

PONCE REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos pela requerida. 

Instada a se manifestar acerca dos aclaratórios, a parte requerente 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Pois bem. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a 

requerida fora citada 01 (um) dia após a realização da solenidade, não 

tendo como comparecer a audiência de conciliação designada, não 

estando revel desta feita. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

DAR-LHES PROVIMENTO, revogando-se desta feita a sentença prolatada 

no id. 11844175. Com isto, perde-se o objeto do recurso inominado 

interposto pela parte requerente. Proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas da solenidade. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011816-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

GILBERTO JOVIO (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 SENTENÇA Processo: 

8011816-80.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO JOVIO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela parte requerente. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pelo embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005917-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MARLENE PENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005917-89.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE PENA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por MARLENE PENA. Conheçe-se o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005755-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA CRISTIANO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005755-94.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO OLIVEIRA 

CRISTIANO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se 

de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por FERNANDO 

OLIVEIRA CRISTIANO. Conheçe-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelo 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005623-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JADIR TOMICHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005623-37.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JADIR TOMICHA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por JADIR TOMICHA DA 

SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que os presentes embargos 

foram opostos fora do prazo legal, conforme certidão de id. 14278591. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se NÃO 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ante sua 

intempestividade. Arquivem-se os autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005394-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ANDERSON DA SILVA FLORENCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005394-77.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA 

FLORENCIO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por ANDERSON DA SILVA 

FLORENCIO. Compulsando os autos, verifica-se que os embargos 

declaratórios foram opostos fora do prazo legal. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se NÃO CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ante sua intempestividade. Arquivem-se 

os autos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005891-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FARIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005891-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA FARIAS DA 

COSTA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por FERNANDA 

FARIAS DA COSTA SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que os 

embargos de declaração foram opostos fora do prazo legal. ANTE O 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se NÃO 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ante a sua 

intempestividade. Arquivem-se os autos. Publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005497-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOSE WILSON ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005497-84.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE WILSON ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados 

por JOSE WILSON ALMEIDA SILVA. Conheçe-se o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pelo embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 
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eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002507-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSICLEIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002507-23.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSICLEIA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheçe-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006358-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DO CARMO GARCIA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006358-70.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JANETE DO CARMO GARCIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S/A, no qual alega ter sido a sentença omissa. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006372-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LUCIA DE MELO (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006372-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA LUCIA DE MELO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S/A, no qual alega ter sido a sentença omissa. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002103-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS (REQUERENTE)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002103-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANE GANEM 

MALDONADO BARROS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS 

ETC. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela 

requerida, no qual alega ter sido a sentença omissa. Conheçe-se o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002641-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANDERSON GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002641-50.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON GERMANO 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A. Conheçe-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 
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DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012626-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PROTEINAS MS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - EPP (REQUERIDO)

LOURIVAL LINO DE LIMA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012626-89.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PROTEINAS MS LTDA 

REQUERIDO: BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - EPP Vistos, 

etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por 

PROTEINAS MS LTDA. Conheçe-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO KLEBER BIANCHINI (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002054-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIO KLEBER BIANCHINI 

REQUERIDO: TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TAURO 

MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA. Conheçe-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005914-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NUNES (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005914-37.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANIA NUNES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheçe-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007239-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARILI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007239-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARILI DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida. Conheçe-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006158-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

KLEVERSON RAMIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006158-63.2017.8.11.0006. REQUERENTE: KLEVERSON RAMIRES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheçe-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 
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CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005392-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORA BERNADETE DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005392-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TEODORA BERNADETE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007247-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONISON GUILHERME TOLEDO DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007247-24.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JONISON GUILHERME 

TOLEDO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005362-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005362-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLEMILDA BUCK REQUERIDO: 

VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a sentença omissa. 

Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007274-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LUCIA MACIEL (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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007274-07.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FABIANA LUCIA MACIEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007319-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CUELLAN DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007319-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO CUELLAN DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela embargante apresentam-se como mero inconformismo 
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com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006237-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

NILVIANE APARECIDA OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006237-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NILVIANE APARECIDA 

OLIVEIRA MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006365-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

GREICIANE DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006365-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GREICIANE DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005805-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINI DAYANE SIQUEIRA SOUZA VIDAL (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005805-23.2017.8.11.0006. REQUERENTE: KARINI DAYANE SIQUEIRA 

SOUZA VIDAL REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerente, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003109-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PIDGURNEI SILVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003109-77.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA PIDGURNEI 

SILVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando o pedido de desistência formulado, homologo, por sentença 

o pleito vindicado, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC. Proceda a secretaria da vara com o 

cancelamento da audiência agendada. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011373-03.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROSELI ARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011373-03.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: ROSELI ARES EXECUTADO: 

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA, CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 
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extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011460-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011460-56.2014.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL JOAQUIM DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FCA 

FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DIAS VITORINO (REQUERENTE)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001869-53.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BRENO DIAS VITORINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos 

de declaração opostos pela parte requerente em face a sentença de id. 

13645055. É o que merece relato. Passo a decidir. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pelo embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002585-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002585-17.2017.8.11.0006. AUTOR: MUNICIPIO DE CACERES RÉU: 

ADELAIDE SILVA SANTOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. O art. 5°, I, da Lei 12.153/09, 

elenca o rol de pessoas que podem ingressar com demandas perante o 

Juizado da Fazenda Pública. Analisando os autos, verifico que os entes 

públicos somente podem integrar o pólo passivo no âmbito dos Juizados 

da Fazenda Pública, conforme preconiza o art. 5°, II, do referido dispositivo 

legal. Sendo assim, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005204-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA THAYLLE CRISTO SILVA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005204-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUANA THAYLLE CRISTO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de que a r. sentença 

não foi clara não é alegação plausível para reforma da decisão. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intime-se a parte embargante. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005204-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA THAYLLE CRISTO SILVA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005204-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUANA THAYLLE CRISTO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de que a r. sentença 
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não foi clara não é alegação plausível para reforma da decisão. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intime-se a parte embargante. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002885-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MACIEL DE CAMPOS (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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002885-76.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL MACIEL DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de que a r. sentença 

não foi clara não é alegação plausível para reforma da decisão. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006175-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006175-02.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDER FERNANDO DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de que a r. sentença 

não foi clara não é alegação plausível para reforma da decisão. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005920-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005920-44.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça os 

dados bancários. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

NORIVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000276-86.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NORIVAL DE SOUZA 

REQUERIDO: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP, SERASA S/A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Considerando que as partes compuseram acordo, 

homologo, por sentença, a transação pactuada, extinguindo o feito com 

resolução de mértio, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se os 

autos. Sentença Publicada eletronicamente. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do art. 914 da CNGC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003262-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(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 SENTENÇA Processo: 

1003262-13.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. De acordo com a Lei 12.153/09, os entes públicos 

somente podem ser partes requeridas, conforme dispõe o art. 5° da 

referida norma, não podendo desta feita a requerente pertencer ao pólo 

ativo. Isto posto, extingo o presente feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. 
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Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000787-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DO CARMO CARDOSO 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Infere-se dos autos que 

a requerente foi intimada para emendar a inicial, deixando transcorrer o 

prazo sem juntar no processo a documentação determinada no despacho 

inicial, razão pela qual INDEFIRO a exordial. Diante do exposto, julgo extinto 

o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único 

c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007230-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR DUTRA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DIVINO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007230-85.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALTUIR DUTRA FERREIRA 

REQUERIDO: LOURIVAL DIVINO MENDES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. 

Considerando que as partes compuseram acordo, homologo, por 

sentença, a transação pactuada, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se os autos. 

Sentença Publicada eletronicamente. Dispensada a intimação das partes, 

nos termos do art. 914 da CNGC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

GERSON DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000538-36.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GERSON DE SOUZA 

BRANDAO REQUERIDO: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Considerando que as partes compuseram acordo, 

homologo, por sentença, a transação pactuada, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se os 

autos. Sentença publicada eletronicamente. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do art. 914 da CNGC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

GERSON DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000538-36.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GERSON DE SOUZA 

BRANDAO REQUERIDO: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Considerando que as partes compuseram acordo, 

homologo, por sentença, a transação pactuada, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se os 

autos. Sentença publicada eletronicamente. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do art. 914 da CNGC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA PLACIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001795-96.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA PLACIDO 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Considerando o pleito de id. 14546179, homologa-se, por sentença a 

desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004035-58.2018.8.11.0006

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 SENTENÇA Processo: 

1004035-58.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Analisando o 

Sistema PJe, verifica-se haver feito com as mesmas partes e mesmos 

fatos e fundamentos (1004013-97.2018.8.11.0006). Tendo em vista a 

litispendência ocorrida, extingue-se o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220691 Nr: 7630-19.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 Vistos etc,

 Intime-se pessoalmente o denunciado da sentença proferida à fl. 44/46, 

bem como para que informe nos autos se possui Advogado constituído ou 

declare não possuir condição para tanto, caso em que, desde já, NOMEIO 

a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.

Caso o denunciado informe possuir Advogado constituído, abra-se vista 

dos autos ao causídico para apresentação das razões recursais, pelo 

prazo legal.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220691 Nr: 7630-19.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 INTIMAÇÃO DO DR. JOSÉ DE CASTRO JUNIOR, PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220691 Nr: 7630-19.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 Vistos etc.

I – Por tempestivo (fl. 53), RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto 

à fl. 47.

II – Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que apresente as 

razões recursais, após, abra-se vista dos autos à Defesa, para que, no 

prazo legal, apresente as contrarrazões recursais.

III - Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e 

deliberação, nos termos do artigo 589 do CPP.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220691 Nr: 7630-19.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215446 Nr: 3343-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITOR DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

denunciado PAULO VITOR DE PINHO, brasileiro, convivente, pedreiro, 

nascido aos 02/10/1979, natural de Cáceres/MT, filho de Maria Benedita de 

Campos e Vitor de Pinho, residente na Rua da Fé, Bairro Espírito Santo, 

Cáceres/MT, nas penas previstas no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 

11.343/06, cuja pena passo a dosar.(...) Assim, torno a pena DEFINITIVA 

EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, 

que fixo em um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos, à 

mingua de outras causas modificativas da pena. Fixo o regime 

SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, 

tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, 

como consequência à pena aplicada.Deixo de substituir a pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos, por não se enquadrar nas 

disposições do Art. 44, do Código Penal. Deixo de aplicar o sursis por não 

se encontrarem preenchidos os requisitos do Art. 77, do Código Penal. 

Considerando o fato de que o réu respondeu o processo em liberdade, 

dada a natureza da pena e regime fixado, bem como que não se 

encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva 

prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.(...) .Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198248 Nr: 2417-66.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CESAR DA CRUZ, ANADIR RONDON 

LEITE, PAULO CESAR LEMES DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19205/O

 Vistos etc,

I – Por tempestivo (fl. 511, RECEBO a apelação interposta pelo apelante 

(Art. 593, I, CPP).

II – Abra-se vista às partes para apresentação das razões e 

contrarrazões recursais, pelo prazo legal (Art. 600, CPP).

 III - Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de 

praxe (Art. 601, CPP).

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 220871 Nr: 7740-18.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS BREMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado ABDIAS BREMEL, da imputação 

a que se sujeitou nesses autos, o que faço com fundamento no art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Decorrido o prazo recursal, e feita 

às anotações, comunicações e baixas de estilo, inclusive junto ao Cartório 

Distribuidor, arquive-se.P.R.I.C. Cáceres, 20 de agosto de 2018.Graciene 

Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 223431 Nr: 9538-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO EVANDRO DOS SANTOS, F. P. L.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Braga Ribeiro - 

OAB:95.555/MG, Vinicius Braga Ribeiro - OAB:107.875

 Vistos etc.

Defiro cota ministerial retro, motivo pelo qual homologo desistência da 

oitiva da vítima Fernanda Pereira Lima.

 Por fim, aguarde-se o cumprimento da audiência agendada para 

interrogatório do acusado.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228433 Nr: 45-76.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ NEPOMUCENO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA FREITAS ORTEGA - 

OAB:20.432

 Intimar a Advogada do Denunciado, Dra. LUDMILA FREITAS ORTEGA, 

para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229331 Nr: 777-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI LEITE DUARTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do in dubio pro societate, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.Com essas 

considerações, com supedâneo no art. 411 do CPP, designo audiência 

para o dia 18/09/2018, às 14:45 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).Intime-se o réu, bem como as pessoas arroladas à 

fl.5/63.Requisite-se caso seja necessário.Notifique-se o Ministério Público 

e a Advogada.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 214942 Nr: 2988-03.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GONÇALVES LEDUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fls.95-v, verifica-se que, à unanimidade, 

proveu o apelo defensivo.

Destarte, cumpra-se a sentença penal condenatória nos termos do 

venerando acórdão.

As providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 176153 Nr: 10742-98.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY ALENCAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carolina Souza Silva 

- OAB:19.218, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 Número : 10742-98.2014.811.0006 - Cód : 176153

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré: Wancley Alencar Ferreira.

Vistos em correição.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Ailton 

Romão de Campos, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164662 Nr: 1792-03.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Processo nº 1792-03.2014.811.0006 – Código 164662

Vistos em correição.

Guilherme Benedito da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado pelo 

Ministério Público, em 05/05/2014, em razão de ter supostamente praticado 

a infração penal prevista no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003.

Em 09/06/2015, o denunciado obteve a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, (fls. 104).

Às fls. 168, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade do réu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que deve ser extinta a punibilidade do 

acusado, uma vez que transcorreu o prazo de suspensão do processo 

sem que houvesse sua revogação, terminando em data de 10/06/2017.

Tendo em vista o réu cumpriu todas as condições impostas em sede de 

suspensão condicional do processo, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de Guilherme Benedito da Silva em virtude do decurso do período de prova 

do “sursis” processual sem revogação, nos termos do artigo 89, § 5º da 

Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 197162 Nr: 1730-89.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO FERREIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 1730-89.2016.811.0006 – Cód. 197162

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fls. 95, informando que o recurso foi interposto 

no prazo legal, recebo a apelação de fls. 92.

 Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Intime-se o patrono do réu, para que apresente aos autos endereço onde 

o mesmo possa ser encontrado.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se e Intime-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234403 Nr: 4098-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO FERRAI CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Número : 4098-03.2018.811.0006 - Cód : 234403

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré: Carlos Antonio Ferrai Caetano.

Vistos em correição.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Ailton 

Romão de Campos, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 56/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino – 

MT – Dr. JOSÉ MAURO NAGIB JORGE - no uso de suas atribuições legais 

e na forma da Lei, etc...

 Resolve:

REVOGAR a Portaria de n° 83/2014-DF, datada de 14/04/2014, que 

DESIGNOU a servidora ELIETH FERREIRA DA SILVA, Técnica Judiciária - 

matrícula nº 5696, para exercer a função de Gestora Judiciária na 

Secretaria da 2ª Vara desta Comarca de Diamantino-MT, a partir do dia 

21/08/2018.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 21 de agosto de 2018.

 José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000931-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TRABACHIN (EXECUTADO)

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (EXECUTADO)

 

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): WALTER TRABACHIN, MARTHA FONSECA MANZANO 

TRABACHIN. Localidade: Rua Dom Agostinho Kirst S/N, Bairro Novo 

Diamantino, Diamantino -MT. Finalidade da Diligência: CITAÇÃO E DEMAIS 

ATOS EXECUTÓRIOS. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000933-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) 

parte (s): DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO. Localidade: RUA JOÃO ABEL 

ARRUDA, N. 01, LOTE 07 QUADRA 03, BAIRRO CENTRO, 

DIAMANTINO-MT. Finalidade da Diligência: CITAÇÃO DO HERDEIRO. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000906-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

MOTO IDEAL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CYRO CAPISTRANO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

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 : 

1000906-48.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 16.654,79; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Parte Autora: MOTO 

IDEAL LTDA Parte Ré: CYRO CAPISTRANO DA SILVA NETO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001002-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

C. A. T. (ADVOGADO(A))

J. L. G. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. (REQUERIDO)

 

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 : 

1001002-63.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 4.660.205,05; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

LEANDRO MUSSI

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001557-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDEMAR DA ROSA BARCELLOS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa 

do Oficial de Justiça de id 11194019. Diamantino, 21 de agosto de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA (ADVOGADO(A))

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

ANDREIA ZANELA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000037-85.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: 

ANDREIA ZANELA Vistos etc. Intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca da petição de fls. 103/104 e documentos de fls. 89, 95, 

100, 107 e 114. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 de 

agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000971-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA (ADVOGADO(A))

DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

RENATA SALES TORTOLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NILCEU DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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): JOAO NILCEU DE OLIVEIRA. Localidade: SÍTIO PALMEIRINHA, 

S/N. LOTE 190, DIAMANTINO-MT. Finalidade da Diligência: CITAÇÃO DO 

EXECUTADO. 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.: 100263 Nr: 1576-11.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise os pedidos de fls. 69, pleiteando a parte autora a 

conversão da ação de execução de entrega de coisa por quantia certa, 

bem como os embargos de declaração de fls. 72/77, afirmando haver 

omissão na “contradição”, em virtude de ter indeferido o pedido de 

conversão antes da proceder a busca e apreensão do bem, objeto da 

presente demanda.

Réplica do requerido (fls. 89/94), alegando inépcia da inicial, excesso de 

execução, inversão do ônus da prova, pugnando pela improcedência dos 

embargos.

Tréplica da parte autora (fl. 98/102).

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam, com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, “aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no 

que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo.” (art. 813, 

CPC/2015), e o § 2º do art. 806, do mesmo ‘codex’, dispõe que: “do 

mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e 

apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento 

se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo 

que lhe foi designado.”

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume o despacho de fl. 70.

Sem prejuízo do exposto, indefiro os pedidos da parte devedora, uma vez 

que tais pedidos não comportam na fase em que o feito se encontra.

Intime-se a parte devedora para dar andamento ao feito, visando a busca 

a apreensão do produto. Restando infrutífera a busca, junte aos autos a 

planilha do débito com memória de cálculo com base no valor da soja 

indicado pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, bem 

como no site da Aprojosa – Associação dos Produtores de Soja de Mato 

Grosso, e outro órgãos idôneos, além de eventual multa e custas 

processuais.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105925 Nr: 818-95.2016.811.0005

 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: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lew Elise Steinfeld, Marcondes Agropecuária 

Mineração, Exportação, Importação, Beneficiamento e Comércio Ltda, 

Ernesto Dias Filho, Júlio Dias Sobrinho, Marta Lúcia Raduan Dias, Beatriz 

Cipriani Silva Dias, Rosa Maria Teixeira Mattar, Marajá Agricultura e 

Pecuária Ltda, José Aparecido Bianchi Lopes, Espólio de Serafim 

Adalberto Ticianeli, Izelia Ticianeli, Antônio Carlos Mattar, Canaã 

Agropecuária Ltda, Dilcéa Josefa Lopes, Aparecida Kobal Mattar, Seme 

Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Goda Gimenes - 

OAB:OAB/PR 50.253, Vicente de Paula Marques Filho - OAB:OAB/PR 

19.901

 Intimo a parte autora para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca do 

conteúdo do oficio n.194/ASJUR/PRESIDENCIA DE FLS. 271/272.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11203 Nr: 1180-59.2000.811.0005

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, José Aparecido 

Cazzeta, Agenor Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 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): DOMINGOS REMILTON CUPINI E OUTROS

 Localidade: ZONA URBANA - DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: Penhora, Avaliação e Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108796 Nr: 1954-30.2016.811.0005

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B Conte, Felipe Batista Conte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 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 RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95035 Nr: 2417-40.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Mesquita - 

OAB:193.189/SP, Rodrigo Quintino Pontes - OAB:274.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para 

que, traga aos autos o atual endereço do Requerido, para fins de 

intimação da penhora renajud, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34551 Nr: 2738-22.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmont Industria e Comercio Ltda, Banco de 

Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Presotto - 

OAB:104498/MG, Carlos de Jesus Presotto - OAB:35401/MG, 

Luciano Benetti Timm - OAB:170.628-A, Rafael Bicca Machado - 

OAB:44.096

 Intimo os patronos das partes para manifestarem acerca dos Laudos 

Periciais de fls. 728/744 e 798/814, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32886 Nr: 1087-52.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Ademir Martins 

Cardoso, Juliana Silveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B, João Batista de Almeida - OAB:20758, Sérgio Henrique 

Guareschi - OAB:9724B

 Vistos etc.

Defiro o pedido verbal para a carga dos autos ao(a) advogada Dra. 

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83116 Nr: 1984-41.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins Cardoso, Laercio Martins 

Cardoso, Eliane Regina Lance Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:54.415/RJ, LUÍS FELIPE LAMMEL - OAB:7133

 Vistos etc.

Defiro o pedido verbal para a carga dos autos ao(a) advogada Dra. 

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102691 Nr: 2809-43.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Martins Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:54.415/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido verbal para a carga dos autos ao(a) advogada Dra. 

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO.

 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.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 52 Nr: 390-56.1992.811.0005

 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: Osmar Aparecido Brunholi, Antônio José brunholli, 

Maurilio Brungnolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Augusto Souza e Sila - 

OAB:OAB/MT 24.287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo sob 390-56/1992.811.0005 – Código 125609

Vistos etc.

Defiro o pedido verbal para a carga dos autos ao(a) advogado(a) Dr. 

PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89108 Nr: 1452-96.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen do Brasil Ltda, Ariel Automóveis 

Várzea Grande Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - OAB:86844 , 

Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 Autos do Processo sob nº 1452-96.2013.811.0005 – Código 89108

Vistos etc.

Defiro o pedido verbal para a carga dos autos a advogada Drª Caroline 

Freire Teixeira.

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28827 Nr: 214-86.2006.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Naves Lemos, Mariza Faraco Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Santana e Silva, Isabel de Almeida 

Santana, Pedro Santana, João Santana Neto, Maria Conceição de Brito 

Santana, Sila Santana da Silva, Antonio Leite da Silva, Elza da Conceição, 

Sebastião Santana Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariza Faraco Lemos - 

OAB:2464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Jeová de Lima Simões - OAB:11.842/MS, 

Luiz Marcelo Claro Cupertino - OAB:11.825/MS

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVAGRIO LEITE DA SILVA, Cpf: 

16195540110, Rg: 207.876, Filiação: Aila Santana da Silva e Antonio Leite 

da Silva, data de nascimento: 01/10/1959, brasileiro(a), natural de Alto 

Paraguai-MT, casado(a), serrador, Telefone 65 9934 2900. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

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

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. . .

Resumo da Inicial: Os autores ingressaram em juízo com ação de 

usucapião extraordinária em face de Benedito Santana e Silva e Isabel de 

Almeida Santana e Pedro Santana e João Santana Neto e Maria Conceição 

de Brito Santana e Sila Santana da Silva e Antonio Leite da Silva e Elza da 

Conceição e Sebastião Santana Neto, alegam a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta há mais de 16 anos ininterruptos, da área de 350,00 há 

(trezentos e cinquenta hectares), referente ao imóvel rural matriculado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino -MT - 1º Ofício, sob nº 

R./35.699, fls. 106, Livro 2-ET., situado no município de Alto Paraguai, que 

adquiriram a área através de escritura pública de cessão de direitos 

hereditários outorgada por Antonio Vieira Valdasca Neto e sua mulher 

Cleonice Duarte Vieira, em 30 de junho de 1989. No pedido requereu a 

citação dos requeridos, herdeiros ou sucessores, e demais interessados, 

ausentes e desconhecidos e demais requerimentos exigidos pelo 

procedimento. Deu-se à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de citação por edital, 

assinalado em petitório de fl. 487/490.Cite-se a parte demandada Sr. 

Evagrio Leite da Silva via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.Decorrido "in albis" o prazo 

de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por 

edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta Comarca, 

para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser intimada 

para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, abra-se 

vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias.Por outro 

lado, quanto as manifestações dos entes públicos, constato que a União 

manifestou a inexistência de interesse na lide, conforme petitório de fl. 

372, porém, o Município de Alto Paraguai, não respondeu o Ofício e o 

Estado de Mato Grosso, requer seja enviado o feito a ele.Assim sendo, 

intime-se novamente por mandado a Prefeitura de Alto Paraguai, para 

cumprir a determinação judicial. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de desinteresse do feito.Quanto ao pedido do Estado de Mato Grosso, 

este resta prejudicado, visto que foi determinado a sua intimação e não 

sua citação.Verifico, ainda, que a gestora expediu novamente carta de 

intimação ao Estado de Mato de forma desnecessária, visto que ele já se 

manifestou nos autos (fl. 267) e o seu pedido foi deferido (fl. 269). Sem 

prejuízo do exposto, certifique-se caso os demandados citados 

apresentarão sua defesa.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. . .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 16 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89578 Nr: 1923-15.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Cesar Calciolari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n. 1923-15.2013.811.0005

Código n. 89578
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SENTENÇA

Vistos, etc.

Em decorrência do cumprimento das condições fixadas para a suspensão 

condicional do processo julgo extinta a punibilidade de ALBINO CESAR 

CALCIOLARI, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, comunicando-se ao distribuidor do fórum da Comarca, 

arquivando-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

Diamantino/MT, 13 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87309 Nr: 3051-07.2012.811.0005

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Aparecido de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMILA APARECIDA DA 

SILVA - OAB:381751, Sônia Maria D'Alkmin - OAB:OAB/SP 295.975

 Autos n. 3051-07.2012.811.0005

Código n. 87309

SENTENÇA

Vistos, etc.

Em decorrência do cumprimento das condições fixadas para a suspensão 

condicional do processo julgo extinta a punibilidade de SERGIO 

APARECIDO DE AGUIAR, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei n. 

9.099/95.

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, comunicando-se ao distribuidor do fórum da Comarca, 

arquivando-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

Diamantino/MT, 13 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81950 Nr: 585-74.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arides Carlos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Emerson Flávio de Andrades - OAB:6730/MT

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial de 

fls. 156/157, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que se refere à infração 

apurada nesses autos, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão 

antecipada.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 16 

de agosto de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM, JCdCR, BCdA, JSC, DJdA, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Regina Maciel dos Santos - OAB:19754-E, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:5928/MT, Wesley Andrade Silva - OAB:20493/E

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e mantenho a segregação 

cautelar do acusado BENEDITO CEZAR DE ARRUDA, já qualificado nos 

autos.III-DO DESMEMBRAMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO ACUSADO 

LUCAS FERREIRA DOS SANTOSConsiderando que o acusado LUCAS 

FERREIRA DOS SANTOS não fora localizado para ser citado, bem como 

que os demais denunciados, exceto JONILSON SOUZA COSTA, já 

apresentaram resposta à acusação resposta à acusação a medida a ser 

imposta é o desmembramento do feito. Neste aspecto o artigo 80 do 

Código de Processo Penal faculta ao Juiz a separação dos processos, 

dentre outras hipóteses, quando reputar conveniente a separação, como 

no caso, em que os demais acusados já se encontram segregados por 

força de decreto preventivo, não havendo que se falar em sobrestamento 

do feito para aguardar a localização do acusado LUCAS FERREIRA DOS 

SANTOS.Assim, determino o desmembramento do feito em relação ao 

acusado LUCAS FERREIRA DOS SANTOS.IV-DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISa)Expeça-se carta precatória, com urgência, para citação do 

denunciado JONILSON SOUZA COSTA, vez que não consta na certidão 

de fl. 491 a citação do mencionado réu. Outrossim, acrescente a 

informação de que trata-se de réu preso, solicitando priorização no 

cumprimento da missiva, caso não tenha sido recambiado. b) Expeça-se 

carta precatória com a finalidade de formalizar a prisão e recambiamento 

do preso JONILSON SOUZA COSTA. Cumpra-se as determinações 

descritas nos itens anteriores. Ciência ao MPE e aos advogados 

constituídos.Às providências.Diamantino/MT, 13 de agosto de 2018. RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 36640 Nr: 1472-63.2008.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Samuel Seibert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 1472-63.2008.811.0005

Código n. 36640

DESPACHO

Visto etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre a 

preliminar de reconhecimento de prescrição e, consequente, extinção da 

punibilidade do acusado.

 Cumpra-se, com urgência, vez que se refere a processo atinente a Meta 

2.

Após, tornem-se os autos conclusos.

 Às providências.

Diamantino/MT, 16 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100296 Nr: 1593-47.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevaldo Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 Código n. 100296

Autos n. 1593-47.2015.811.0005

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Réus: EDEVALDO ALVES TEIXEIRA

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 112, recebo o recurso de apelação (fls. 
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103/111), nos termos do artigo 597 do CPP.

 Tendo em vista que a parte já apresentou contrarrazões (fls. 114/117), 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, com as nossas 

homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 15 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90736 Nr: 2998-89.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui e José Americo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 “Vistos, etc. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: “Vistos etc. Inicialmente, 

cumpre mencionar que a execução de pena no regime aberto deveria, nos 

termos da lei (CP, art. 33, “c”) ser cumprida em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado, contudo, diante da inexistência destas 

espécies de estabelecimento nessa comarca, entendo que a pena deve 

ser cumprida nesta comarca pelo reeducando, mediante as seguintes 

condições: a) o recuperando deverá frequentar curso ou exercer outra 

atividade autorizada e lícita durante o período diurno, permanecendo 

recolhido em sua residência durante o período noturno, ou seja, das 

19h00min horas às 06h00min horas de segunda a sexta-feira e 

integralmente nos finais de semana; b) o recuperando deverá comprovar o 

exercício de atividade lícita, no prazo de 10 (dez) dias, e comparecer em 

juízo mensalmente para justificar suas atividades; c) o recuperando não 

poderá frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda se abster de frequentar bares, sinucas, 

botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão de 

bebidas alcoólicas; d) o recuperando não poderá se envolver em novos 

delitos, badernas, brigas ou arruaças; e) o recuperando não poderá 

ingerir bebida alcoólica, bem como usar substância entorpecente. 

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local e a Polícia Militar, 

cientificando-os da presente decisão e que o descumprimento das 

condições do regime aberto pelo recuperando deve ser imediatamente 

comunicado a este Juízo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida, ________ Neiva Bruna de 

Almeida, Assessora de Gabinete II.Raul Lara LeiteJuiz de DireitoGileade 

Pereira Souza MaiaPromotora de JustiçaRodrigo Schwab 

MattozoAdvogadoJosé Americo dos SantosReeducando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95452 Nr: 2736-08.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Edson Penedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Cristina Rodrigues - 

OAB:13451/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 20 de agosto de 2018, às 16h25min.

Código n. 95452

Autos n. 2736-08.2014.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Antonio Edson Penedo Carvalho.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; a advogada 

constituída, Renata Moreira de Almeida Vieira Neto Debesa e a testemunha 

Sandro Silva Renzetti.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença da parte e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a oitiva 

da testemunha. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Ante a certidão de fl. 276 solicitem informações acerca do 

cumprimento da Carta Precatória. Com o retorno da missiva, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público e, após a defesa para apresentação das 

alegações finais. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ 

Neiva Bruna de Almeida, Assessora de Gabinete II.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Renata Moreira de Almeida Vieira Neto Debesa

Advogada constituída

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121930 Nr: 4062-95.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Abelha Neto, Edson Krustsch Sadavil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mello - 

OAB:58376-RS

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 20 de agosto de 2018, às 16h40min.

Código n. 121930

Autos n. 4062-95.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Edson Krustsch Sadavil.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o advogado constituído 

Fernando de Cassio Mello, o representante da Defensoria Pública, Moacir 

Gonçalves Neto e o denunciado Edson Krustsch Sadavil.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença da parte e autoridades acima mencionadas. Realizou-se o 

interrogatório do réu. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público e, após à Defesa 

para apresentação das alegações finais. NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _________ Neiva Bruna de Almeida, Assessora de Gabinete II.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Moacir Gonçalves Neto

Defensor Público

Fernando de Cassio Mello

Advogado constituído

Edson Krustsch Sadavil

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 17765 Nr: 979-62.2003.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizel Aparecido de Lima, Eli Pereira, Romeu 

Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Gonçalves Pereira - 

OAB:4720-B, Silvio Antônio Favero - OAB:4283 MT, Willian 

Esperidião Davida - OAB:300.000.357, Wolney Ceza Mesquita 

Toledo - OAB:7260

 Autos n. 979-62.2003.811.0005

Código n. 17765

DESPACHO

Visto etc.

Arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 16 de agosto de 2018.
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RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88366 Nr: 669-07.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:10186

 Autos n. 699-07.2013.811.0005

Código n. 88366

DESPACHO

Visto etc.

Expeça-se carta precatória à comarca de Nova Marilândia/MT, para 

realização do interrogatório do réu, a ser cumprida no endereço de fl. 79.

 Vindo a missiva devidamente cumprida, dê-se vista as partes para 

alegações finais.

 Às providências.

Diamantino/MT, 16 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41999 Nr: 2822-52.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Pinheiro Gonçalves, Adriana Fidelis da 

Silva, Valdinei Gomes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Autos n. 2822-52.2009.811.0005

Código n. 41999

DESPACHO

Visto etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre a 

preliminar de reconhecimento de prescrição e, consequente, extinção da 

punibilidade do acusado.

 Cumpra-se, com urgência, vez que se refere a processo atinente a Meta 

2.

Após, tornem-se os autos conclusos.

 Às providências.

Diamantino/MT, 16 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123984 Nr: 409-51.2018.811.0005

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Buritis/MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN VITOR SACARDO - 

OAB:OAB/MG 127310

 Código n. 123984

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o reeducando através do advogado constituído para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento do pedido descrito às fls. 06/06-verso.

 Cumpra-se.

 Diamantino /MT, 02 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104744 Nr: 478-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Antunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n. 478-54.2016.811.0005

Código n. 104744

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o recuperando cumpriu os requisitos 

objetivo e subjetivo para a progressão de regime, conforme se depreende 

do cálculo de fl. 104.

 Posto isso, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos, 

defiro ao recuperando Nilton Antunes da Costa, qualificado nos autos, a 

progressão do regime semiaberto para o aberto, desde já fixo as 

seguintes condições:

 a) o recuperando deverá frequentar curso ou exercer outra atividade 

autorizada e lícita durante o período diurno, permanecendo recolhido em 

sua residência durante o período noturno, ou seja, das 19h00min horas às 

06h00min horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de 

semana;

 b) o recuperando deverá comprovar o exercício de atividade lícita, no 

prazo de 10 (dez) dias, e comparecer em juízo mensalmente para justificar 

suas atividades;

 c) o recuperando não poderá frequentar lugares com aglomerações de 

pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda se abster de frequentar 

bares, sinucas, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla 

difusão de bebidas alcoólicas;

 d) o recuperando não poderá se envolver em novos delitos, badernas, 

brigas ou arruaças;

 e) o recuperando não poderá ingerir bebida alcoólica, bem como usar 

substância entorpecente.

 Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local e a Polícia Militar, 

cientificando-os da presente decisão e que o descumprimento das 

condições do regime aberto pelo recuperando deve ser imediatamente 

comunicado a este Juízo.

 Designo audiência admonitória para o dia 22 de janeiro de 2019, às 

15h30min.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

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

 Diamantino/MT, 21 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121910 Nr: 9909-40.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Victor da Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro de Almeida Calvo - 

OAB:

 Autos n. 9909-40.2012.811.0005

Código n. 121910

DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de processo de execução de pena do reeducando de PAULO 

VICTOR DA SILVA CAMARGO.

 Cálculo de pena, à fl. 504.

É o relato. Decido.

I – DO CÁLCULO DA PENA

Da análise dos autos, constato que não há insurgência em relação aos 

cálculos de fl. 504, bem como esses estão em consonância com as 

disposições legais.

Assim, HOMOLOGO o cálculo de fl. 504.

Ciência ao MPE e à DPE.

Desentranhem-se os documentos de fls. 461/462, vez que alheios ao 

objeto deste feito.
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 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98015 Nr: 616-55.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Caju Cardoso - 

OAB:24575/O, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 616-55.2015.811.0005

Código n. 98015

SENTENÇA

Vistos, etc.

MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA ajuizou ação de dissolução de união estável 

c/c partilha de bens com pedido liminar em face de MARIA ROSA 

FERREIRA, já qualificados na exordial.

Com a inicial de fls. 05/13 vieram-me os documentos de fls. 14/36.

A manifestação de fl. 59 informou o falecimento do Requerente, 

comprovando-se com a certidão de óbito (fl. 60), razão pela qual requereu 

a extinção da ação ante a perda de seu objeto.

Em seguida vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido.

Destarte, ante a perda do objeto da ação, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Novo 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º do NCPC.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

vez que fora beneficiada pela justiça gratuita à fl. 50.

 Ciência a Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 16 de agosto 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012271-19.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BALVAG BALANCAS VARZEAGRANDENSE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012271-19.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: BALVAG BALANCAS 

VARZEAGRANDENSE LTDA - EPP EXECUTADO: KELI CRISTINA 

FERNANDES ZANGEROLI Vistos, etc. Expeça-se mandado de penhora 

dos bens que guarnecem a residência do executado, desde que não 

sejam essenciais para sua habitabilidade, conforme recomenda o 

Enunciado nº. 14 do FONAJE. Sem prejuízo, intime-se a parte executada 

para que apresente bens passíveis de penhora, em caso de existência, no 

prazo de 05 dias (Art. 774, IV, CPC), sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento. (Art. 774, parágrafo único, CPC). Intime-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: 8010295-40.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALENTIM CAMARCO NETO (REQUERENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o procurador do executado para informar dados bancarios para 

expedir Alvará.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010676-53.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

DALCHIAVON & POTT LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TIDRE SALES (EXECUTADO)

 

Intimação do Patrono do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca 

da devolução da Carta Precatória. ID 14868922.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010560-08.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença onde a parte executada alega 

excesso na execução. Decido. Em análise dos autos, verifica-se que 

assiste razão à parte executada. Isto porque, vislumbra-se que antes 

mesmo de transcorrido o prazo de 15 dias, previsto no artigo 523 do 

Código de Processo Civil, a parte executada efetuou o pagamento da 

obrigação, com juros e correção de acordo com o foi estabelecido na 

sentença e confirmado pelo acórdão já com os 15% dos honorários 

advocatícios arbitrados pelo Juízo Recursal. Posteriormente, a parte 

exequente informa a existência de saldo remanescente oriundo da multa 

por descumprimento da liminar, requerendo o bloqueio online. Assim, 

verifica-se que o excesso consiste no valor cobrado pela exequente a 

título de astreintes, haja vista que apesar de ter havido nos autos o 

deferimento da tutela antecipada sob pena de aplicação de multa diária, a 

tutela não foi confirmada pela sentença e tampouco pelo acórdão. Nesse 

ponto, deveria a parte exequente ter manejado o recurso cabível 

oportunamente para sanar tais omissões. Portanto, considerando que não 

há decisão transitada em julgado confirmando a tutela deferida, inexiste 

título executivo judicial hábil para embasar a cobrança da multa pelo 

descumprimento de tutela. Quanto ao tema, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso se posicionou, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 794, I, DO CPC/73 – 

PRETENSÃO DE EXECUÇÃO/COBRANÇA DE ASTREINTES FIXADA EM 

DECISÃO LIMINAR/INTERLOCUTÓRIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE 

CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – 

REQUISITO NECESSÁRIO PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA 

EXECUTIVA (ART. 580 DO CPC/73) – RECURSO DESPROVIDO. Se a 

obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa não é confirmada pela 

sentença ou pelo acórdão transitado em julgado, não há justificativa para a 

subsistência das astreintes, cominadas justamente para coagir a parte ao 

cumprimento da obrigação. Não possuindo o autor/apelante sentença 

favorável e/ou acórdão com relação às astreintes, inviável o seguimento 

da execução, vez que a certeza, liquidez e exigibilidade do título constitui 

requisito indispensável para tanto (art. 580 do CPC/73).- (Ap 85231/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Nesse 

passo, inexigível a multa pelo descumprimento da tutela antecipada. 

Quanto ao pedido de aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça, para que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso, a 
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parte autora também deveria ter se manifestado quanto referido vício 

através de embargos de declaração em momento oportuno, o que não foi 

feito. A respeito dos juros de mora, a sentença de piso estabeleceu que 

sua incidência seria a partir da data da sentença, e não do evento danoso. 

Assim, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial para 

a correção da incidência dos juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. 

No que tange a aplicação da Súmula 362, observa-se que o Juízo singular 

obedeceu a aplicação da referida Súmula. Por outro lado, o executado 

elaborou o cálculo com a incidência de correção monetária de acordo com 

o determinado pela sentença e acórdão. Não obstante, considerando que 

o cálculo apresentado pela parte executada se encontra dentro dos 

padrões estabelecidos pela sentença e acórdão, é medida de direito a 

liberação dos valores depositados como garantia do Juízo em seu favor. 

Assim, libere-se o valor depositado nos autos em favor da parte 

executada, mediante alvará de levantamento. Por consequência, 

considerando que o executado adimpliu a dívida, tendo a parte exequente 

inclusive recebido o referido valor, JULGO EXTINTA a presente execução, 

o que faço com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 02 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO COSTA MAURIZ (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001000-93.2018.8.11.0005. REQUERENTE: PAULO ROBERTO FERREIRA, 

FABIANO COSTA MAURIZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 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. 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). No presente caso, o autor pretende que seja determinado 

o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu 

estabelecimento comercial, tendo em vista o corte realizado pela ré no dia 

17.08.2018, em razão do inadimplemento da fatura do período junho/2018, 

no valor de R$ 4.167,35, cuja qual alega o autor tratar-se de fatura de 

cobrança de consumo não faturado ou faturado a menor. Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o risco da demora do provimento jurisdicional, vejamos: 

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada através da fatura de 

energia juntada aos autos referente ao período de junho/2018, no valor de 

R$ 4.167,35, na qual consta a anotação de “conta refaturada”, tudo a 

indicar que a mesma corresponde a cobrança de recuperação de 

consumo de meses pretéritos supostamente não faturados, fato que não 

pode ensejar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante. Isto porque é vedada a suspensão de 

energia elétrica em virtude de débitos antigos, inclusive quando tratar-se 

de recuperação de consumo, devendo, nesses casos, a concessionária 

propor ação ordinária de cobrança, eis que a suspensão de energia 

elétrica somente é permitida quando se refere a débitos atuais 

inadimplidos, o que não é o caso dos autos, pois conforme se infere do 

histórico de débitos da unidade consumidora em questão, retirado do site 

da reclamada, o autor encontra-se com as faturas em dias, exceto a 

fatura discutida no presente processo. Por outro lado, o perigo da demora 

é evidente, pois a parte reclamante encontra-se sem energia elétrica em 

seu estabelecimento comercial, prejudicando seu comércio e alunos 

clientes. Sendo assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência, não resta alternativa senão determinar o restabelecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n° 6/12333-1, pelo débito 

retroativo em questão de R$ 4.167,35. Diante do exposto, CONCEDO a 

tutela de urgência ao reclamante, o que faço com espeque no artigo 300 

do CPC, DETERMINANDO que a parte reclamada RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia na unidade consumidora n° 6/12333-1 em relação 

ao débito pretérito, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 100,00, limitada a 30 dias. Registro que as faturas 

mensais referentes ao efetivo consumo de energia deverão ser pagas 

pelo consumidor, sob pena de suspensão do fornecimento em sua 

unidade consumidora. Para tanto, INTIME-SE a parte reclamada. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante 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 do CDC. 

Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida para os atos 

desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação em data a ser designada pelo cartório, 

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. 

Intime-se a parte requerente 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 20 

de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010420-71.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

DEBORA CASTEQUINI GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010420-71.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: DEBORA CASTEQUINI GOMES 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (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: 

1000390-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSUEL ALMEIDA DA SILVA 
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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, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado 

no SPC através de extrato extraído do próprio site desta entidade, não 

sendo indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao 

crédito, sendo que, ademais a ré não afastou a veracidade da consulta 

anexada no id 12672680. 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. 

Denota-se que a ré se limitou a juntar como meio de prova a mera 

demonstração da existência de cadastro interno do consumidor, sendo 

que não há prova acerca da legitimidade do débito com vencimento em 

21.03.2015 ou qualquer outro elemento a corroborar a existência do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do consumidor. 

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, encaminhamento de 

faturas os débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos 

são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Partindo desse contexto, observo que a 

inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi 

indevida, portanto, a manutenção da exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pelo reclamante. 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 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 1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e 

publicado no DJE em 20.10.2017). Assim sendo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que juntou telas do 

sistema interno ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de 

prova, o que evidencia que a negativação do nome da parte requerente foi 

indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação. 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 ipso, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito no valor de R$ 69,92 (sessenta e nove reais e noventa e dois 

centavos); e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de 

danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000590-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 

1000590-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 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 330, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Apenas para situar a questão, trata-se de 

ação que busca condenação em danos morais por danos decorrentes de 

protesto. Aliás, apesar de a autora narrar que houve “anotação de débito 

no Serasa”, inexiste prova da existência de tal situação. Apesar de a 

parte ré não ter comparecido à audiência de conciliação e não ter 

apresentado defesa, há elementos contrários à pretensão do autor, de 

modo que afasto os efeitos da revelia para reconhecer a improcedência 

do pedido deduzido na peça inicial. Infere-se dos autos que o autor foi 

protestado em 23.11.2011 em virtude de inadimplência advinda do título nº. 

42577117. Ocorre que, ao que consta de prova acostada pela própria 

autora, houve negociação do débito e o pagamento da dívida somente 

ocorreu em 25.07.2014, assim, não havendo prova de que o protesto 

realizado em 23.11.2011 era indevido, não há que se falar em indenização 

por danos morais. No caso, a empresa requerida agiu em exercício regular 

de direito em protestá-lo em 23.11.2011 (art. 188, I, do CC), eis que houve 

a inadimplência do título n. 42577117. Assim, restou clarividente que a 

parte autora teve seu nome protestado em virtude dívida não quitada, não 

havendo prova de ilegitimidade do protesto efetivado pela reclamada, de 

forma que não merece procedência o pedido inicial. Nesse sentido, 

vejamos os julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS VENCIDA. 

GRAVAME. BAIXA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Se o título foi 

protestado legitimamente, cabe ao devedor providenciar a baixa do 

gravame em cartório. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

1545773/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. 

BAIXA NO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 

PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DO RECURSO FUNDADAS EM MATÉRIA 
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FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 

182 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Tendo o Tribunal de origem registrado que a 

indenização decorre unicamente da manutenção indevida do protesto, e 

sendo a baixa de responsabilidade do devedor, consoante pacífica 

jurisprudência do STJ, inviável o pleito de indenização por danos morais. 

Precedentes. 2. Ademais, os fatos invocados nas alegações aviadas nas 

razões do recurso não foram tratados no acórdão proferido nas 

instâncias de origem e sua análise depende de reexame de matéria fática, 

o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Não fosse o suficiente, "é 

inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente 

os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1419110/SP, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/09/2015, DJe 28/09/2015). De mais a mais, restou claro que o autor 

adimpliu o débito somente em 2014, de modo que ressai o fato de que não 

há dano moral indenizável por tratar-se de protesto legítimo, cuja 

responsabilidade de cancelamento cabe ao autor e não à instituição 

financeira ré. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

julgando extinto o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios. (Art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

sem que haja interposição de recurso, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005787-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

EUNICE DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRIO BORGES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005787-69.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005480-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDA IZIDORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS REIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005480-18.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005465-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

JEANE CRISTINA SOUZA KUNZE (REQUERENTE)

RITA DE CACIA CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

RUBIA CHRYSTINA CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO KUNZE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005465-49.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005405-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA MARIA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLISSON SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005405-76.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005612-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GABRIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005612-75.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005523-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEPRECANTE: 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005523-52.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005423-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ORESTES NASCIMENTO CARNEIRO (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005423-97.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001058-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFER MULLER (AUTOR(A))

MARCELO ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENEDY CAMPOS DA COSTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para impulsionar o feito requerendo o que de direito 

no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 1033 Nr: 100-66.1997.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, PEDRO 

ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O cálculo judicial aportou à f. 197 e às f. 198/203 colacionou-se 

impugnação ao referido cálculo formulada pela exequente.Compulsando 

os autos código 127627, verifico que foi protocolada em 29/01/2014 e 

pleiteava o recebimento das parcelas alimentares de novembro e 

dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Em que pese no referido feito haver 

o pagamento parcial da dívida, o Juízo decretou a prisão do devedor, 

enquanto não quitada o valor remanescente e as parcelas que se 

venceram no curso daquela execução, conforme f. 94 do processo 

127627.Anoto que nos autos código 127627 (f. 111), após a decretação 

da prisão civil do executado, houve a quitação do débito, não tendo a 

exequente nada mais postulado, razão pela qual foi extinto o feito.Desse 

modo, concluo serem devidamente incluídos na presente execução os 

alimentos referentes aos meses de setembro de 2008 à outubro de 2013 

(período que precedeu a ação código 127627), descontando-se, por 

óbvio, o valor da penhora realizada à f. 142/143.Com essas 

considerações, acolho a impugnação de f. 198/203 e procedo à penhora 

online do valor pendente de pagamento neste processo de execução (R$ 

22.132,69, conforme cálculo de f. 199) por meio do sistema 

BACENJUD.Não obtido êxito na satisfação integral do débito, procedo à 

busca e restrição de bens livres de ônus junto ao RENAJUD e expeça-se 

mandado de penhora, depósito e avaliação.Sendo frutífera a penhora, 

ainda que parcialmente, intime-se o executado para que se manifeste, 

caso queira, no prazo legal.Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, manifeste-se a exequente, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.Sendo totalmente infrutíferos os bloqueios, 

intime-se a exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Em seguida, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 119345 Nr: 1741-30.2013.811.0037

 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: RJK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 Com esses fundamentos e considerações, julgo procedente o pedido 

inicial face à sentença de f. 67/67-v e diante de todo o acima exposto julgo 

procedente o pedido formulado na contestação para reconhecer a União 

Estável existente entre Remi João Kappes e Eny Nunes Ribeiro no período 

de 2001 a 2005 e dissolvê-la. No mais, DETERMINO que uma obra 

residencial de 52,54 m² localizada na Avenida Maro Grosso, lote 07, 

quadra 59, bairro Primavera II, nesta cidade, e um veículo Gol, placa 

JZR5763, construída e adquirido na constância da união estável e do 

casamento sob mútuo esforço, conforme alhures descrito, sejam 

partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre as partes. 

Publicada e registrada no sistema Apolo.Transitada em julgado, expeça-se 

o necessário.Isentas as partes de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, face à gratuidade da Justiça (f. 09 e 22).Após, 

arquive-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC), procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo.Intimem-se.Cumpra-se, servindo cópia da 

presente como mandado/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109454 Nr: 8665-28.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDOP, IDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEP, OMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fls.120, intimo as advogadas da parte 

requerente, Letícia Borges Reis OAB 13385 e Lucinéia De Bortoli Verdélio 

OAB 13057, para requererem o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 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: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 

16970, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Considerando que a parte Requerida, João Batista Cavalcante da Silva, 

também é advogado, INTIMO a parte e seus advogados contituídos via 

DJE, para comaprecerem a audiência designada no dia 06/09/2018 às 

13h50min neste Fòrum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004918-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE ALVES EMILIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004918-43.2017.8.11.0037. 

Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

autora da sentença (ID 10475192 - Pág. 2), que deferiu o levantamento do 

saldo de FGTS do falecido, alegando omissão do decisum ao deixar de 

autorizar o levantamento de valores referentes ao Banco Sicredi. 
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Compulsando os autos, verifico que realmente os pedidos descritos nos 

itens “c” e “d” da inicial, de fato não foram apreciados. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração, a fim de que conste na sentença 

retro a expedição de alvará em nome da requerente, para levantamento da 

importância existente no Banco Sicredi em nome do de cujus. Intime-se. 

Cumpra-se, após arquive-se. Primavera do Leste-MT, 21/08/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002327-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (RÉU)

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (RÉU)

 

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 como intimar da decisão do ID 13372530 e da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: "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 10 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 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002330-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (RÉU)

TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (RÉU)

 

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 como intimar da decisão do ID 13372568 e da 

audência designada conforme certidão abaiso transcrita: 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 10 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 

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: 14776910

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003160-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON (ADVOGADO(A))

GILMARA MARQUES TEBALDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOTTER CASTANHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente da decisão do ID 13363015, bem como da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: 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 10 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 Assinado 

eletronicamente por: INES SCHUSTER

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002942-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do ID 13843998, bem como da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: 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 03 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 Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004498-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANASTACIA KUSMIN (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requrente da decisão do ID 13970640, bem como da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: 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 
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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 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 Assinado 

eletronicamente por: INES SCHUSTER

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002891-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELSO MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ARMANDO MORISADA FUJIMURA (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICADORA TRB LTDA - ME (RÉU)

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 14465318, BEM COMO 

DA AUDIÊMCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO AVAIXO 

TRANSCRITA: 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 03 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: 1001193-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (RÉU)

BENEDITO MENOLLI (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 14101627, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO A SEGUIR 

TRANSCRITA: 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 03 de outubro de 2018, às 17h30min, 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40631 Nr: 3121-35.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SORANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, 

AGROCERRADO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB:41.491/PR, 

MANOEL JOSÉ DE REZENDE NETO - OAB:OAB/MT 8.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631/SP, FLAVIO MULLER - OAB:MT. 6841-B

 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.: 112613 Nr: 2965-37.2012.811.0037

 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: MAURO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT, HERMEDES PEREIRA PEREZ - OAB:12065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUIDO para apresentar 

as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167855 Nr: 4150-71.2016.811.0037

 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: THIAGO GONÇALVES DA 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 

CANO - OAB:6611

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138570 Nr: 9391-94.2014.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Certifico que por um lapso da secretaria intimou-se o requerido para 

apresentar contrarrazões ao embargos de declaração. Certifico ainda que 

INTIMO o requerido para apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação de fl. 156/163, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138464 Nr: 9308-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO LAUCK
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 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 o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004152-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HUMBERTO SALMAZO (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 : 

1004152-87.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JORGE HUMBERTO SALMAZO 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A contra Jorge Humberto 

Salmazo, ambos qualificados. O autor pugnou pela desistência da ação 

(id. 12346852). É o relato. Decido. O autor pugnou pela desistência da 

ação (id. 12346852). Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

pedido de desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, e 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 trânsito 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, 14 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003115-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (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 : 

1003115-88.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: RICARDO DE MORAES CARVALHO, ACIDEMANDO DE 

MORAES CARVALHO Vistos. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de RICARDO 

DE MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, todos 

qualificados nos autos. As partes realizaram composição amigável e 

pugnaram pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito 

(id. 14348760). É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado (id. 14348760), para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do acordo (id. 14348760). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002592-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIOZ SIVA JUNIOR (EMBARGANTE)

MANOEL DIOZ SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIS MASOTTI (EMBARGADO)

CAIO CESAR MANOEL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1002592-76.2018.8.11.0037 

EMBARGANTE: MANOEL DIOZ SIVA JUNIOR EMBARGADO: MARCIO LUIS 

MASOTTI Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO ajuizada por MANOEL DIÓZ SILVA JÚNIOR em face 

de MÁRCIO LUIZ MASOTTI, 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 as partes compuseram acordo nos autos n° 

1002592-76.2018.8.11.0037 (id. 14257428). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas, conforme acordado 

entre as partes. 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LOPES DIOGENES (EXECUTADO)

EDSON LOPES DIOGENES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não se manifestou nos 

autos, apesar de devidamente intimada(AR). Assim, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (RÉU)

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

IRIETE CARDOSO CECATTO (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 : 

1000528-93.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO Vistos 

Proceda-se a intimação da autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 350 e 351, 

ambos do Código de Processo Civil. Em seguida, tornem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003065-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES DE CARVALHO (AUTOR(A))

ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MORENO LAPORTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003065-62.2018.8.11.0037. 
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AUTOR: MARLENE GONCALVES DE CARVALHO RÉU: JOAO MORENO 

LAPORTE 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, 14 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004755-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1004755-63.2017.8.11.0037. AUTOR: LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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, 14 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002561-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES CAMPOS (EMBARGADO)

 

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 : 

1002561-90.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MINI E 

PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU EMBARGADO: MARCELO ALVES 

CAMPOS 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, 14 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005051-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

SERGIO MACHADO TERRA (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1005051-85.2017.8.11.0037. AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 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, 14 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004393-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

JONINE LUIZ (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 : 

1004393-61.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JONINE LUIZ Vistos. Proceda a 

Secretaria a inclusão/habilitação do advogado constante (id. 11089345) 

para os devidos fins. Ante a petição (id. 11193447) e documentos (id. 

11193484, 11193491), intime-se a parte requerente para manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, tornem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 14 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002987-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

WEVERTON CESAR GUEDES GOMES (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 separadamente, uma vez que são zoneamento 

diferente, para expedição de mandado de citação, no prazo de 10 dias,

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002919-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)
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Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001126-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANE CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

CAMISARIA PRIMAVERA COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para apresentar 

o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, no prazo 

de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada sobre o envio 

da inicial resumida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005901-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS VETTORELO (EXECUTADO)

JESSICA MELINA BEHNE VETTORELO (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000456-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTOS GAUDENCIO (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 : 

1000456-64.2018.8.11.0051. REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA REQUERIDO: MARCELO SANTOS GAUDENCIO Vistos. 

Analisando os autos, extrai-se que a ação foi distribuída 

equivocadamente, vez que o endereço do requerido constante na inicial é 

da comarca de Campo Verde/MT. Assim, remetam-se os autos ao 

Distribuidor para realizar o cancelamento desta distribuição. Após, 

remeta-se a carta precatória para a comarca de Campo Verde/MT, tendo 

em vista seu caráter itinerante. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES (ADVOGADO(A))

DAYANE DA SILVA FRAZAO (AUTOR(A))

LENIR GONCALVES DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002142-36.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DAYANE DA SILVA FRAZAO, LENIR GONCALVES DIAS RÉU: 

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS com pedido de 

MEDIDA LIMINAR ajuizada por DAYANE DA SILVA FRAZÃO em face de 

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA, devidamente qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que, na data 03/03/2018, o trailer utilizado pela 

autora para venda de lanches veio a ser atingido pelo veículo Toyota, 

Corolla Cli 1.8, Flex, de placa NUE-2299, ocasionando a inutilização do 

trailer. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar que o 

requerido indenize a autora no valor de R$ 32.605,53 (trinta e dois mil, 

seiscentos e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente aos 

danos materiais causados no acidente. No mérito, requer a condenação 

do requerido ao pagamento de danos morais e restituição dos lucros 

cessantes. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Acolho a emenda à inicial 

(ID 13893129/ 14544336). Retifique-se a distribuição dos autos para incluir 

a requerente Sebastiana Gomes Da Cunha Costa no polo passivo da ação, 

conforme requerido (ID 14544336). De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. No caso dos autos, a requerente pugna que 

seja determinado liminarmente ao requerido o pagamento dos valores à 

título de danos materiais. No entanto, entendo que referido pedido consiste 

em mérito da ação indenizatória, devendo ser analisado em sede de 

cognição exauriente. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA DA PAE. AUXÍLIO MORADIA. 

PLEITO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MERITO DO PROCESSO. 

IMPOSSBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO 

ANULADA EX OFFICIO. 1. O pedido formulado pela parte autora, ora 

agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação 

declaratória, o qual deve ser analisado em sede de cognição exauriente, 

levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem 

entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde 

com o mérito da ação. Precedentes. 2. Outrossim, sabe-se que para a 

concessão da tutela de urgência é necessária a presença simultânea do 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se 

conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade 

do direito, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Analisando o 

caso em apreço, verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, uma vez que não resta 

caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

motivo pelo qual deve a decisão liminar ser cassada, passando-se à 

instrução do feito. 4. Recurso improvido. Decisão anulada ex officio. 

(TJES; AI 0005969-95.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Manoel Alves Rabelo; Julg. 06/08/2018; DJES 15/08/2018). Outrossim, 

dispõe o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil que: “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 

MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA OBJETO DA AÇÃO – PERIGO DE 

IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Há 

expressa vedação à concessão da medida vindicada quando houver 

perigo de irreversibilidade de provimento antecipado (§3º, art.300, 

CPC/15), hipótese que se afigura neste caso, diante da própria natureza 

do provimento pleiteado – Trata-se de pressuposto negativo a obstar a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e, verificada 

sua presença, o julgador tem o poder-dever de negar a pretensão (TJ-MG 

– AI: 10133140011130001 MG, Relator: Carlos Levenhagem, Data de 

Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 18/04/2018). Dessa forma, 

considerando que o pedido liminar se confunde com o mérito, bem como 

em face da presença do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

inviável o deferimento da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se a requerida para contestar a 

ação no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente 
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impugnação à contestação. Em consonância com o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designa-se o dia 20/09/2018, às 14h20min, para sessão 

de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Consigne-se 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). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. A presente decisão vale como 

mandado, ficando autorizado a entrega ao Oficial de plantão, e caso não 

for possível por qualquer eventualidade, para qualquer outro que possa 

atender imediatamente. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001222-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA DUARTE (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 : 

1001222-96.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: FLAVIO DA SILVA DUARTE Vistos. Considerando a certidão 

de Id. 14713601), nomeio a Defensoria Pública para apresentar defesa, no 

prazo legal, curador especial nos termos do artigo 72, II, 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005040-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

PAULO LEANDRO GRUBA PECH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005040-22.2018.8.11.003 

REQUERENTE: PAULO LEANDRO GRUBA PECH REQUERIDO: BR 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos. Trata-se de ação 

declaratória com pedido de tutela de urgência c.c indenização proposta 

por PAULO LEANDRO GRUBA PECH em face de BR AGRICOLA - BR 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ambos qualificados. Aduz 

que no dia 02/04/2018, o requerente efetuou o pagamento da dívida que 

mantinha com a requerida, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 

correspondente a compra de insumos agrícolas para o plantio de sua 

área, estando quitada toda e qualquer obrigação do requerente com a ré. 

Relata que até a presente data, a requerida não deu baixa junto ao cartório 

de protesto, impossibilitando o requerente de buscar o próximo 

financiamento para a próxima safra. Requer concessão de tutela de 

urgência para que o requerido proceda com a baixa do protesto em nome 

do requerente pelo pagamento da dívida, bem como proceda a exclusão 

de seu nome das listas de proteção ao crédito. No mérito pugna pela 

procedência da ação, declarando a inexistência do débito e o 

cancelamento da referida restrição de crédito, a condenação do requerido 

ao pagamento de indenização em danos morais. É o breve relato. 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”. No presente caso estão preenchidos os requisitos acima 

mencionados, estando o periculum in mora comprovado pelo protesto (id. 

14259796), uma vez que este prejudica a requerente de exercer suas 

atividades econômicas. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, por sua vez, resta evidente pelos nefastos prejuízos que o 

protesto e/ou negativação viria a acarretar ao requerente, obstaculizando 

seu nome e seu crédito na praça, comprovado pelo comprovante de 

pagamento do referido débito (id. 14259802). A prova da verossimilhança 

do direito invocado evidencia-se, assim, pelos documentos trazidos pelo 

requerente, que, em princípio, presumem-se verdadeiros, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito buscado. 

Ademais, o provimento antecipado de tal pedido é perfeitamente 

reversível, podendo, inclusive, ser revogado ou modificado a qualquer 

tempo. Vale ressaltar que, no caso de protesto de títulos, estando o 

protesto efetivado, a determinação judicial é para que o cartório suspenda 

os efeitos, ou seja, que se omita de emitir certidões positivas constando 

os protestos dos títulos objeto da lide. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS. 

EXCLUSÃO DAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO (SERASA E CCF). 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS NEGATIVOS DO PROTESTO ATÉ A 

SENTENÇA. INDEFERIDA TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE DAS 

CAMBIAIS SUB JUDICE. VEROSSÍMIL ARGUMENTAÇÃO. REFORMA DA 

DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1- Na pendência de ação proposta pelo 

devedor questionando a validade das cambiais, o que interfere na 

legitimidade do crédito e pois, da dívida, inviável manter-se inscrito o nome 

daquele nos órgãos de proteção ao crédito. 2- Sendo verossímil a 

argumentação em ação de nulidade dos títulos, impõe-se a concessão 

parcial da tutela antecipada para excluir o devedor dos cadastros de 

restrição ao crédito. 3- Pendente de julgamento a ação que busca a 

declaração de inexigibilidade de cambiais, pode o MM. Juiz a quo deferir o 

pedido de suspensão dos efeitos do protesto, determinando ao 

competente Ofício que se abstenha de fornecer certidão positiva dando 

conta do ato até final julgamento da ação. (TJPR, Sétima Câmara Cível, rel. 

Juiz Miguel Pessoa, AI 177.485-2 ? Julgamento 06/08/2001, 17:30, DJ: 

5949, Decisão Unânime) (g.n)”. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar 

e determino a suspensão dos efeitos do protesto, até o julgamento desta 

lide. Oficie-se o Cartório de Protestos, conforme solicitado. Outrossim, sem 

prejuízo ao acima exposto e de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta 

forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência 

de conciliação para o dia 20 de setembro de 2018, às 16h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na “sala de conciliação” na sede do Fórum. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não 

comparecer na sessão designada, independente de intimação, o réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo 

alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000360-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MOROZ (ADVOGADO(A))

JOAO VALDERI TIRLONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1000360-49.2018.8.11.0051. REQUERENTE: JOAO VALDERI TIRLONI 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO ajuizada por 

João Valderi Tirloni, visando a lavratura tardia do assento de óbito de 

Otacílio Tirloni. Analisando aos autos, verifico que a matéria deste feito é 
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diversa da competência especializada atribuída a esta unidade judiciária. 

Assim, constato que este feito deve ser redistribuído, tendo em vista que o 

artigo 842, paragrafo único, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial, atribuiu à Diretoria do 

Foro a competência para processar e julgar os feitos relativos à registros 

de óbito, porquanto trata de matéria estranha à competência excepcional 

desta Terceira Vara. Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo 

os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição para a 

Diretoria do Foro, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005794-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA ALVES (AUTOR(A))

LAUANA RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (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 : 

1005794-61.2018.8.11.0037. AUTOR: ROSA MARIA ALVES RÉU: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Trata-se de ação 

indenizatória de danos materiais e morais proposta por ROSA MARIA 

ALVES em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, BANCO 

BRADESCO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Defiro o 

pedido de aditamento da inicial (id. 14772473) para incluir a segunda ré 

Banco Bradesco S.A no sistema Processo Judicial Eletrônico, devendo a 

Secretaria Judicial proceder a inclusão, conforme requerido. 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, 

designo o dia 20/09/2018, às 16h00min, para sessão de conciliação (art. 

165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na 

sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Citem-se e intimem-se os 

requeridos para comparecerem a audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado da autora ou da ré 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, a requerida 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 da autora, intime-se a requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 – Assistência Judiciária. 

Publique-se e 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004107-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005807-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGON EDU SAMUELSSON (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004151-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VALDISON PEREIRA DE SOUZA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005821-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO (ADVOGADO(A))

BASF SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (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, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004139-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

JORGE ROBERTO PIRES (EXECUTADO)

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

OLIVAL PIRES NETO (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 : 

1005829-21.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA - ME, BRUNO LUIS PIRES, OLIVAL PIRES NETO, JORGE ROBERTO 

PIRES Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004557-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005834-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (RÉU)

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES 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 : 

1005834-43.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP, LORAN MARLON 

BERALDO DE PIERI Vistos. O não recolhimento das custas processuais 

impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo 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: 1005824-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. W. D. S. (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 : 

1005824-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ANELIA WORMA DE SOUZA Vistos. Verifica-se que a parte 

requerente não colacionou o comprovante da mora do devedor, 

consubstanciado em notificação extrajudicial acompanhada de aviso de 

recebimento, conforme dispõe a nova redação do §2º do artigo 2º do 

decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o autor não comprovou 

que esgotou todos os meios para tentativa de notificação pessoal da 

requerida. Considerando que o requerente não apresentou comprovação 

da mora da requerida, bem como não efetuou o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, determina-se a intimação do autor, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar comprovante de mora da devedora, bem como 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo, nos termos do artigo 290 e 485 III, 

ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 16 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005828-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEY ANTONIO DE PADUA (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 : 

1005828-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: DARLEY ANTONIO DE PADUA Vistos. O não recolhimento 

das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 
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pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 17 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005782-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREILER FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 : 

1005782-47.2018.8.11.0037. AUTOR: CREILER FERREIRA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por CREILER 

FERREIRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005803-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 : 

1005803-23.2018.8.11.0037. AUTOR: NELIANA PEREIRA DE SOUZA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por 

NELIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo 

que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005805-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOARA PALOMA TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 : 

1005805-90.2018.8.11.0037. AUTOR: JOARA PALOMA TEODORO DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por 

JOARA PALOMA TEODORA DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. 

DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005814-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 : 

1005814-52.2018.8.11.0037. AUTOR: MATHEUS SILVA SOUZA DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) 

movida por CESAR ANTONIO GHELLER em face de PORTO SEGURO CIA. 

DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000318-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

JORGE LUIS ZANON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (EXECUTADO)

 

Considerando que foi encontrado mais de um endereço em nome do 

executado, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para indicar em qual endereço deverá ocorrer a citação/ intimação, 

caso seja em Primavera do Leste-MT, deverá providenciar o pagamento da 

diligência, conforme dispõe o Provimento 007/2017-CGJ, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003910-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

JULIANO VOLNEI DE ANDRADE (AUTOR(A))

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN (ADVOGADO(A))

LUIZ GONZAGA PEREIRA (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 : 

1003910-31.2017.8.11.0037. AUTOR: JULIANO VOLNEI DE ANDRADE 

RÉU: LUIZ GONZAGA PEREIRA 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, 14 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005911-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARVALHO IBSCH (AUTOR(A))

GILBERTO LUIS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PEREIRA ROCHA (RÉU)

O TELHAR AGROPECUARIA 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 : 

1005911-86.2017.8.11.0037. AUTOR: ALEXANDRE CARVALHO IBSCH 

RÉU: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, AGNALDO PEREIRA ROCHA 

Vistos. Trata-se de ação de ressarcimento/reparação de danos causados 

em acidente de veículo c.c lucros cessantes proposto por ALEXANDRE 

CARVALHO IBSCH em face de O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA e 

AGNALDO PEREIRA ROCHA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

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 20 de setembro de 2018, às 13h40min, 

para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Cite-se e intime-se o requerido para comparecer a 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. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001304-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L C C ROANI - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS ROANI (EXECUTADO)

LEONTINA CAMARGO CAXAMBU ROANI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para apresentar 

o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, no prazo 

de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada sobre o envio 

da inicial resumida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestar acerca do laudo pericial e apresentarem memoriais, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

SANDRO BROCK (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, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EFIGENIO TRINDADE (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANGELA DE ANDRADE (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, bem como manifestar sobre o último pedido da requerida, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004180-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CEZALTINO FIRMINO DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004197-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BERNARDO PONTES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(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, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004179-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO BERNARDO 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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004199-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDEIR SEVERO DE CASTRO (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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004202-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL BISPO DA CONCEICAO (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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004208-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALINE MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ASSIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TEREZINHA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004218-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUZIA RIBEIRO MACEDO (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, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003136-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LUCIANA ALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA (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 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o laudo pericial, bem como apresentarem memoriais, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004883-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

VALDENICIA PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREIA LERNER QUEIROZ (RÉU)

GESSELLER PINTO QUEIROZ (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 se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005191-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO APARECIDO PEREIRA MENDES (EXECUTADO)
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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 se 

manifestar sobre a certidão de ID 11950957, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (EXEQUENTE)

JOSE RAVANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN (EXECUTADO)

ARNILDO GUADAGNIN (EXECUTADO)

 

Certifico que os executados nada manifestaram sobre a penhora, embora 

devidamente intimados, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para para requerer o que de direito, 

bem como comprovar a averbação da penhora, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

 

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 se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 12953581, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006049-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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 

manifestarem sobre o laudo pericial, bem como apresentarem memoriais, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006040-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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 

manifestarem sobre o documento id 13939587, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005709-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO WERMER MARTINS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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 memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005687-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JEFERSON BRAZ BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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 

manifestarem sobre o documento id 13939589, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003109-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

MANOEL MARIA CAVALCANTE (REQUERENTE)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003697-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RADIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte foi devidamente citada, na pessoa do advogado e 

nada requereu, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade 

de intimar a parte requerida para manifestar sobre o pedido de julgamento 

antecipado da lide, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005665-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EZEKIEL BENTO BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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 memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005655-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FAUSTINO DA COSTA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que ainda há valores remanescentes depositados nestes autos. 

Assim, 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 

manifestarem sobre o documento id. 13939594, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 165 de 791



Processo Número: 1005650-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARSAL JOSE DE SOUZA (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 memorias, bem como manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005650-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARSAL JOSE DE SOUZA (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 a parte executada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, juntar nestes autos comprovante de 

pagamento dos honorários periciais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5106 Nr: 246-73.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, ANTENOR 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para determinar o cancelamento do leilão 

aprazado, bem como a expedição de carta precatória à Comarca de Novo 

São Joaquim/MT para designação e realização de leilão público para 

alienação do bem penhorado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131037 Nr: 3598-77.2014.811.0037

 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 J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENNYNK FERNANDO PRATES 

- OAB:20967

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Banco J. Safra S.A 

em face de Mirian de Lima Ferreira, ambos qualificados nos autos.

 De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Considerando que o magistrado pode a qualquer tempo promover a 

autocomposição entre as partes (art.139, V, do CPC), determino a 

remessa dos autos para realização de audiência de mediação/conciliação, 

que será realizada pelo conciliador/mediador no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (Avenida Paulo Cesar Aranda, nº 241, 

bairro: Jardim Riva, Bloco “I”, sala 1 – UNIC), conforme a pauta do Centro 

Judiciário.

 Conste no mandado que o requerente deverá encaminhar representante 

com poderes para transigir.

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art.334, §8º, do CPC).

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente.

 Não havendo acordo, concluso para analise dos demais pedidos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA IOLANDA ANDRADE (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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005839-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

ERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005839-65.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

ERNANES MACHADO DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Narra a 

exordial, em síntese, que o requerente já passou por duas cirurgias na 

coluna e a incapacidade laborativa permanece por tempo indeterminado, 

sendo necessária a realização de outra cirurgia futuramente, oportunidade 

em que lhe foi concedido o auxílio-doença até 13.08.2018. Relata que, 

recentemente, o requerente se encontra sob os cuidados médicos pelo 

período de 90 dias. Assim, requer seja concedida a tutela de urgência 

para que seja reimplantado o benefício de auxílio-doença enquanto 

perdurar a incapacidade do requerente. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado restaram 

demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova 

material, bem como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para 

almejar o benefício, há necessidade de comprovar, mediante laudo pericial, 

a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais, o que restou demonstrado no ID 14828991. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA 

MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido em razão da 

incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado 

para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 8213/91), 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em 

lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial - a 

incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para 

determinar que o requerido conceda o benefício de auxílio-doença pelo 

período em que o requerente se encontrar sob os cuidados médicos, qual 

seja, 90 dias. Ademais, consigno que a tutela pode ser revista a qualquer 

tempo, caso haja modificação da situação atual. Assim, intime-se 

imediatamente a autarquia federal para que implante o benefício da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte requerente, nomeio o 

médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 31/ 

6200055410, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005826-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CECATTO FACCO (REQUERENTE)

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005826-66.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: FATIMA CECATTO FACCO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 13/11/2018 às 13:30. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. 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. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

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 Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005788-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

CEYR SALES DA FRANCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005788-54.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CEYR SALES DA FRANCA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005777-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME BENEVIDES CORREIA (REQUERENTE)

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005777-25.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JAYME BENEVIDES CORREIA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEMISSÃO C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por JAYME BENEVIDES CORREIA em 

face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Narra a exordial, em síntese, que o requerente foi 

demitido do cargo de médico do Núcleo de Saúde Mental deste Município, 

sob o fundamento de ter realizado consulta particular nas dependências 

do Núcleo. Alega que atendeu a paciente RENATA DIAS DE SOUZA 

ARAÚJO no órgão público, na iminência de cometer suicídio, pois não 

poderia recusar o atendimento em virtude do Código de Ética Médica, bem 

como pelo fato de ela ter recusado atendimento pelo SAMU e pela UPA, 

tendo o requerente realizado consulta particular, cujo valor era de R$ 

400,00. Relata que a paciente fez uma denúncia contra o requerente, 

alegando que ele teria cobrado uma consulta realizada no Núcleo de 

Saúde Mental, o que gerou um processo administrativo com a demissão do 

requerente. Aduz que o ato de demissão foi totalmente desproporcional, 

desarrazoado e ilegal. Assim, sob o argumento de que realizou uma 

consulta particular emergencial com o intuito de preservar a vida da Sra. 

RENATA, pugna, liminarmente, pela suspensão do ato administrativo de 

demissão e sua imediata reintegração à função. É o relatório. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar de acordo com os preceitos legais. É 

de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. No caso dos autos, vale destacar que, por se 

tratar de ato administrativo discricionário, ao Judiciário cabe o exame do 

processo tão somente sob o aspecto da legalidade para apreciar a 

questão, na perspectiva da observância dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, não lhe cabendo substituir-se aos critérios utilizados 

pela administração pública para a motivação de seus atos. Partindo 

dessas premissas, ante a documentação acostada aos autos, verifico que 

o procedimento deu-se em consonância com as garantias constitucionais 

do devido processo legal, não havendo que se falar em ilegalidade, o que 

nem foi apontado pela parte requerente. Assim, num juízo de cognição 

sumária, não constatada qualquer ilegalidade existente na instrução do 

PAD, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Sobre o 

assunto: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – POLICIAL MILITAR – 

PROCESSO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR 

– REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E 

ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO OU 

DE SUA AUTORIA – INOCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME 

IMPUTADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ - PRETENSÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Desde que 

assegurado o devido processo legal, que compreende o direito ao 

contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e, comprovados os atos 

caracterizadores de infração disciplinar, impõe-se a confirmação do ato 

administrativo, consistente na exclusão do policial militar das fileiras da 

Polícia Militar.“[...] Ademais, "a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica 

no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e 

administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da 

presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de 

sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em 

processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o 

processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos" (STF, RMS 

28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

12/02/2015). [...]” (AgInt no RMS 32.730/PE, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) 

(Ap 62184/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018). AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C 

REINTEGRAÇÃO E INDENIZATÓRIA - SERVIDORA PÚBLICA - ALEGAÇÃO 

DE DEMISSÃO INDEVIDA EM RAZÃO DE ATOS PRATICADOS NA GESTÃO 

DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - INOCORRÊNCIA - 

SERVIDORA QUE PRESIDIA ASSOCIAÇÃO VINCULADA À ESCOLA 

MUNICIPAL - FUNÇÃO EXERCIDA EM RAZÃO DE SEU CARGO PÚBLICO - 

PAD QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA 

ADMINISTRAÇÃO DAS VERBAS FEDERAIS RECEBIDAS E DE MATERIAL 

ESCOLAR - LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - MÉRITO 

ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. A 

demandante ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração 

e indenizatória em face do Município de Valença, visando a anulação do 

ato que culminou com sua demissão dos quadros da municipalidade, por 

meio de processo administrativo disciplinar. Alegação de que foi punida 

com demissão por ato de gestão de pessoa jurídica de direito privado, e 

não sobre sua gestão como diretora de escola pública municipal. 

Associação de Pais e Mestres, com CNPJ próprio, como exigência de 

Programa Federal para recebimento de verba PDDE (Programa Dinheiro 

Direto na Escola). Irregularidades apuradas por meio de PAD, na 

administração da referida verba pública federal. Responsabilidade da 

apelante, cuja gestão da associação mencionada, somente foi possível, 

em razão do seu cargo de diretora em unidade escolar vinculada. Incumbe 

ao Judiciário, somente o controle da legalidade do ato administrativo. 

Sentença de improcedência que se mantém. Negado provimento ao 

recurso. (TJ-RJ - APL: 00050069720148190064 RIO DE JANEIRO 

VALENCA 1 VARA, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de 

Julgamento: 18/10/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/10/2017) Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004121-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

MANOEL MENEZES CATALA (IMPETRANTE)

TARCINA VARANDA CATALA (IMPETRANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERNANDES BARBOSA (IMPETRADO)

ELZA FERNANDES BARBOSA - TABELIÃO DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO 

OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004121-33.2018.8.11.0037. 

IMPETRANTE: MANOEL MENEZES CATALA, TARCINA VARANDA CATALA 

IMPETRADO: ELZA FERNANDES BARBOSA, ELZA FERNANDES 

BARBOSA - TABELIÃO DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por MANOEL MENEZES 

CATALÁ e TARCINA VARANDA CATALÁ contra ato ilegal praticado pelo 

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

representado pela Sra. ELZA FERNANDES BARBOSA, oficial registradora 

da serventia, devidamente qualificado nos autos. Aduz, em síntese, que 

os impetrantes possuem direito líquido e certo ao imediato registro gratuito 

da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Manoel Menezes 

Catalá Filho, o que lhes foram negado. Alega que os impetrantes são 

pessoas pobres na acepção da palavra, que sobrevivem com apenas 1 

salário mínimo, residem numa casa de 3 peças, de chão batido, na cidade 

de Poxoréo, sem falar do conhecimento escasso de leis e procedimentos 

legais que possuem. Assim, requerem a concessão do pedido liminar para 

determinar à parte impetrada o registro do imóvel. É o breve relato. 

Fundamento e decido. De início, imperioso destacar que o artigo 7º, III, da 

Lei nº 12.016/09 prevê a viabilidade de o magistrado conceder liminar em 

favor do impetrante, ante a existência de fundamentos relevantes, bem 

como que a medida se torne ineficaz caso seja, ao final, deferida a 

segurança. Como é cediço, para a concessão de liminar é imprescindível a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, no mandado de segurança faz-se 

necessário para obtenção da liminar a comprovação de plano, através de 

prova pré-constituída, do direito líquido e certo, e não apenas aparência do 

direito, como nas cautelares. Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul entende: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. 

CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA GESTANTE. ALEGAÇÃO DE 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA 

LIMINAR. ARTIGO 7º, III, DA LEI N.º 12.016/09. À concessão de liminar em 

mandado de segurança é imprescindível a concorrência dos requisitos 

constantes no art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/09, ou seja, a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de 

ineficácia da medida, caso deferida somente ao final da demanda, o que 

inexiste na espécie, na medida em que a agravante não se desincumbiu de 

demonstrar a veracidade de suas alegações, não colacionando ao 

instrumento, por exemplo, o contrato temporário firmado com a 

Administração Pública, tampouco a comprovação de que estava segurada 

junto ao IPERGS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70036086023, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 30/06/2010). 

Outrossim, sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo 

Civil prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 do mesmo códex: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando as 

peculiaridades que guardam o caso, mister se faz uma breve explanação 

a respeito do tema. A Lei nº 11.441/07 autorizou a realização de 

inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via 

administrativa, sendo que em seu artigo 3º, §3º, dispôs que “a escritura e 

demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres 

sob as penas da lei.” No mesmo sentido, a Resolução nº 35/2007 do CNJ 

em seus artigos 6º e 7º dispõe que: Art. 6º A gratuidade prevista na Lei n° 

11.441/07 compreende as escrituras de inventário, partilha, separação e 

divórcio consensuais. Art. 7º Para a obtenção da gratuidade de que trata 

a Lei nº 11.441/07, basta a simples declaração dos interessados de que 

não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as 

partes estejam assistidas por advogado constituído. Ainda, o Código de 

Processo Civil de 1973, em seu artigo 982, § 2º, aduzia que “a escritura e 

demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres 

sob as penas da lei”. No Novo Código de Processo Civil não se encontra 

disposto expressamente sobre a referida gratuidade. Porém, na 

Recomendação nº 22, de 06 de junho de 2016 do CNJ, a Corregedora 

Nacional de Justiça recomendou o seguinte: Art. 1º Recomendar aos 

Tabelionatos de Notas dos Estados e do Distrito Federal que promovam a 

realização de inventário, partilha, separação consensual, divórcio 

consensual e extinção consensual de união estável, não havendo 

nascituro ou filhos incapazes. Parágrafo único. A existência de filhos ou 

herdeiros emancipados não obsta a realização, por escritura pública, de 

inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção 

consensual de união estável. Art. 2º A utilização desta via extrajudicial, 

deverá observar, no que couber, as regras dispostas pela Resolução CNJ 

35/2007. Desse modo, ante a recomendação acima supramencionada, que 

orientou a utilizar as regras dispostas pela Resolução CNJ nº 35/2007, que 

garante a gratuidade prevista na Lei nº 11.441/07, o pedido liminar deve 

ser deferido. Outrossim, diante dos documentos juntados aos autos, 

verifico que se trata de pessoas idosas, aposentadas, de modo que 

restou demonstrada a situação de miserabilidade dos impetrantes. Ante o 

exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para determinar ao impetrado que proceda ao registro do imóvel 

descrito no Id nº 13763323, independentemente do recolhimento dos 

emolumentos. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora do conteúdo 

desta decisão, bem como lhe envie uma cópia da petição inicial, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender 

necessárias. Após o decurso do prazo para informações, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público e venham conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004252-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MARTINS (AUTOR(A))

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004252-08.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,21 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004273-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR EZEQUIEL DI DOMENICO (AUTOR(A))

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004273-81.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 21 de agosto de 2018 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001645-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MICHALSKI (AUTOR(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001645-22.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,21 de agosto de 2018 Lidiane 
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Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160649 Nr: 701-08.2016.811.0037

 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: Sergio Marino Sala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 701-08.2016.811.0037 (Código 160649)

Vistos.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença retro e 

translade-se cópia da sentença aos autos de nº 5723-23.2011.811.0037 

(Código 106654).

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, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4190 Nr: 282-18.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFI-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº: 282-18.1998.811.0037 (Código 4190)

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. 259.

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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6810 Nr: 20-05.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 Processo nº: 20-05.1997.811.0037 (Código 6810)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, manifeste-se expressamente quanto à informação 

de quitação da dívida.

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.: 125687 Nr: 8254-14.2013.811.0037

 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: RAQUEL MARIA E OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE SOUZA 

JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:MAT.100100177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:, Max 

Farias da Silva - OAB:16575, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 8254-14.2013.811.0037 (Código 125687)

Vistos.

Sobre a certidão do fl. 196, diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) 

dias, para informar nos autos se foi realizada a avaliação com o médico 

psiquiatra, bem como junte o laudo.

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.: 30291 Nr: 2527-89.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDMNEQI-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, TATIANA RIBEIRO 

SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:6619-E, AROLDO FERNANDES DA LUZ - OAB:9492, 

CARITA PEREIRA ALVES - OAB:6774-E, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:SP 27681

 Processo nº: 2527-89.2004.811.0037 (Código 30291)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 231, expeça-se mandado de 

constatação, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

descrever minuciosamente a atual situação do estabelecimento comercial 

da empresa executada, bem como os bens eventualmente existentes no 

local, conforme determina o artigo 836, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte exequente para indicar sobre quais bens requer a 

penhora.

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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37661 Nr: 213-05.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO DE OLIVEIRA MIRANDA, DUILIO 

PISANESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA - 

OAB:11.292/MT, Marcio Gil - OAB:AOB/SP -229.128, Noel Gonçalves 

Cerqueira - OAB:149.006, Rodrigo Carrijo Freitas - OAB:11395/MT

 Processo nº: 213-05.2006.811.0037 (Código 37661)
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Vistos.

Considerando a petição de fl. 134, 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, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104323 Nr: 3292-16.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PULVERIZA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, 

EMERSON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Processo nº: 3292-16.2011.811.0037 (Código 104323)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 54/55.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em favor da 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.

 Sem prejuízo, cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas necessárias.

 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.: 69794 Nr: 2102-52.2010.811.0037

 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: 2102-52.2010.811.0037 (Código 69794)

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, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120316 Nr: 2793-61.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA XAVANTE S/C LTDA, 

MICHAEL INÁCIO SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME STEFFEN DE 

AZEVEDO FIGUEREDO - OAB:150592, MIRIAM RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONCALVES - OAB:8798, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº: 2793-61.2013.811.0037 (Código 120316)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao executado 

AGROPECUÁRIA XAVANTE S/C LTDA, tendo em vista que não teve 

acesso aos autos acerca da ultima decisão.

Assim, proceda-se à reabertura de prazo para que possa realizar carga e 

requerer o que entender de direito, devendo fazê-lo no prazo legal.

Após, de tudo cumprido e certificado, retornem conclusos para 

deliberação.

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.: 171259 Nr: 5823-02.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Hinterholz Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, 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.: 196485 Nr: 7153-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LEITE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 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.Desse 

modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 171 de 791



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.: 196669 Nr: 7244-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LEITE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7244-90.2017.811.0037 (Código 196669)

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, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133401 Nr: 5511-94.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO 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.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60244 Nr: 93-54.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9354-2009.811.0037 (Código 60244)

 Vistos.

Primeiramente proceda a Secretaria às anotações e alterações 

necessárias ao cadastro do advogado habilitado.

Previamente a análise dos pedidos constantes nos autos, intime-se a parte 

autora, através de seu novo patrono, conforme procuração de fl. 306, 

para informar se houve a revogação do mandato judicial outorgado ao 

advogado de fl. 30, 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51696 Nr: 7284-24.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Processo nº: 7284-24.2007.811.0037 (Código 51696)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte executada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, pague a dívida conforme CDA atualizada de fl. 107, sob pena 

de penhora.

No mais, indefiro o pedido de fl. 126/127, tendo em vista que o despacho 

fl. 105 foi apenas para intimar a parte exequente para proceder ao 

prosseguimento do feito.

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.: 183279 Nr: 567-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA, ALLYSSON 

VINICIUS FERREIRA SANTIN, ELZENI APARECIDA MELO SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 567-44.2017.811.0037 (Código 183279)

Vistos.

A fim de evitar decisões conflitantes, aguarde-se o julgamento dos autos 

nº 1328-80.2014.811.0037.

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.: 139901 Nr: 10201-69.2014.811.0037

 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: NILZA FRANCISCA DOS SANTOS

 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: 10201-69.2014.811.0037 (Código 139901)

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação das partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o CNIS da parte 

autora.

Após, com ou sem manifestação e de tudo certificado, retornem os autos 

conclusos para sentença.

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.: 14381 Nr: 104-64.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ANDIRA DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 185 do Código Tributário 

Nacional, INDEFIRO o pedido de fls. 149/150.Intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.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.: 69540 Nr: 1847-94.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NERY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1847-94.2010.811.0037 (Código 69540)

Vistos.

Considerando que já decorreu o prazo do pedido de suspensão, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 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.: 101036 Nr: 634-19.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SHINITI SHIMADA - 

OAB:, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, 

FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:MT 13240, GABRIELA ALVES DE DEUS - 

OAB:13235-A, ISABELLE BARROS OSSUNA - OAB:14545, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13239-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 634-19.2011.811.0037 (Código 101036)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 291, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 134710 Nr: 6539-97.2014.811.0037

 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: ADEMAR LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 134710Vistos.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.: 64559 Nr: 4379-75.2009.811.0037

 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL 

TUIUIU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:MT 4705

 Processo nº: 4379-75.2009.811.0037 (Código 64559)
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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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17386 Nr: 2313-06.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LOBO V. DE REZENDE - 

OAB:6979-A/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT, SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:23943/o

 Processo nº 2313-06.2001.811.0037 (Código 17386)

 Vistos.

Remetam-se os autos à parte exequente, conforme determinado no 

despacho de fl. 285.

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

 Cod. Proc.: 74578 Nr: 6897-04.2010.811.0037

 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 

LTDA-ME, José Adilson Alves de Souza, LUCIANO POLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 6897-04.2010.811.0037 (Código 74578)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 111/112, a qual informa que existe 

saldo residual referente ao Funjus, intime-se a parte executada para 

regularizar o processo de compensação, no que tange a parte não 

compensável, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e 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.: 134936 Nr: 6733-97.2014.811.0037

 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: ALBINO CELSO SIEVERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6733-97.2014.811.0037 (Código 134936)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 153, 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.: 139633 Nr: 10050-06.2014.811.0037

 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: JOALICE RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10050-06.2014.811.0037 (Código 139633)

Vistos.

Intime-se o advogado da requerente pessoalmente para indicar o atual 

endereço da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, expeça-se edital de intimação, 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 extinção.

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.: 104708 Nr: 3691-45.2011.811.0037

 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: ODETE LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 3691-45.2011.811.0037 (Código 104708)

Vistos.

Reitere-se o ofício de fls. 82, juntamente com as cópias das fls. 17/18, sob 

pena de crime de desobediência.

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.: 112146 Nr: 2622-41.2012.811.0037

 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: ARLI ILVANI WALECHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO 

FORCINITTI VALERA - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Processo nº: 2622-41.2012.811.0037 (Código 112146)

Vistos.

Considerando a manifestação do exequente às fls. 118/119, HOMOLOGO 

os valores apresentados pela parte executada às fls. 113/117.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados pela parte executada às fls. 113/117.

Caso o advogado tenha juntado aos autos o contrato de honorários 

advocatícios, proceda-se a expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor – RPV em nome do advogado, com o devido destaque dos 

honorários fixados no contrato.
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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.: 113293 Nr: 3650-44.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDINA MENDES DE OLIVEIRA LUCHESE

 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

 Processo nº: 3650-44.2012.811.0037 (Código 113293)

Vistos.

Ante a inércia do executado em manifestar-se quanto aos cálculos 

apresentados pela Contadoria do Juízo, HOMOLOGO os valores 

apresentados à fl. 98.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados.

Caso o advogado tenha juntado aos autos o contrato de honorários 

advocatícios, proceda-se a expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor – RPV em nome do advogado, com o devido destaque dos 

honorários fixados no contrato.

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.: 170276 Nr: 5346-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDINA MENDES DE OLIVEIRA LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:MT/12175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A

 Processo nº 5346-76.2016.811.0037 (Código 170276)

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.: 72166 Nr: 4481-63.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTIMARO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11045 A MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 4481-63.2010.811.0037 (Código 72166)

Vistos.

Às fls. 112/113, a parte executada apresentou impugnação à execução, 

aduzindo o excesso, bem como apontou erro na data de início do 

pagamento (DIP) e na data de início do benefício (DIB).

A parte exequente se manifestou à fl. 118.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, percebe-se que é necessária uma readequação dos 

cálculos apresentados pela contadoria às fls. 122/124, vez que não 

observou a sentença de fl. 94/97, que fixou o início do pagamento das 

prestações vincendas.

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 112/113 para DETERMINAR 

o termo de início do benefício contado desde a cessação do benefício em 

28/02/2010 até a implantação do benefício em 06/04/2015 conforme 

documento informativo à fl. 114.

Quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/2009, quando 

entrou em vigor a Lei nº 11.960/09, 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).

 Após o prazo recursal, intime-se a Contadoria do juízo para apresentar 

novo cálculo, seguindo as diretrizes apontadas nessa decisão.

Com a juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos 

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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159597 Nr: 223-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEILE SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O

 Processo nº 223-97.2016.811.0037 (Código 159597)

 Vistos.

Primeiramente proceda a Secretaria às anotações e alterações 

necessárias ao cadastro do advogado habilitado.

Previamente a análise dos pedidos constantes nos autos, intime-se a parte 

autora, através de seu novo patrono, conforme procuração de fl. 84, para 

informar se houve a revogação do mandato judicial outorgado ao 

advogado de fl. 12, 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 175 de 791



 Cod. Proc.: 170919 Nr: 5660-22.2016.811.0037

 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: PAULO CEZAR ROMEIRO MORAES, MÁRCIA DIVINA 

ROMEIRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5660-22.2016.811.0037 (Código 170919)

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 75.

 Dê-se vista a parte requerida, na forma do artigo 183, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual.

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.: 114653 Nr: 5153-03.2012.811.0037

 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: MARINETE DUARTE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

ATHOS DE O. MATUDA, RUDDY HURTADO LAZO, BOHDAN BARANHUK

 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: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 5153-03.2012.811.0037 (Código 114653)

Vistos.

Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto por ATHOS DE O. MATUDA, RUDDY HURTADO 

LAZO e BOHDAN BARANHUK, devidamente qualificado nos autos.

Por oportuno, nos termos do artigo 1.018, §1º, do Código de Processo 

Civil, em juízo de retratação, revogo em parte decisão de fl. 522 e 

DECLARO que as partes poderão indicar assistentes técnicos (artigo 465, 

§1º, II, do Código de Processo Civil).

Encaminhem-se os quesitos apresentados às fls. 526/528 e 541/544, 

conforme requerido à fl. 550.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60177 Nr: 5-16.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA I. RIBEIRO MORAIS - OAB:13.618

 Processo nº: 5-16.2009.811.0037 (Código 60177)

Visto.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do cálculo de fl. 2.410.

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.: 126274 Nr: 8835-29.2013.811.0037

 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: LAUDIR BELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:MT 23922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8835-29.2013.811.0037 (Código 126274)

Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a parte exequente às fls. 106/108, 

123-v e 126/126-v, informou que o valor devido pela parte executada é de 

R$ 4.643,42 (quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e 

dois centavos) de honorários e R$ 5.924,11 (cinco mil novecentos e vinte 

e quatro reais e onze centavos) de valor principal, totalizando o valor de 

R$ 10.567,53 (dez mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 

três centavos).

Assim, intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto aos valores acima indicados.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208955 Nr: 3677-17.2018.811.0037

 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 ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:MT/8.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3677-17.2018.811.0037 (Código 208955)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora sobre a tempestividade dos presentes 

embargos.

Se tempestivos, RECEBO-OS de acordo com o artigo 16, inciso III, da Lei 

de Execução Fiscal e determino a suspensão dos autos principais.

Proceda-se a Secretaria ao apensamento deste feito ao de nº 

4271-02.2016.811.0037 (Código 168088), bem como observe a realização 

de conclusão simultânea.

Intime-se a Fazenda Pública para oferecer impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

Se intempestivos, certifique-se e voltem conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28977 Nr: 1261-67.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, SOLANGE DE 

HOLANDA R. WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900

 Processo nº: 1261-67.2004.811.0037 (Código 28977)

Vistos.

Considerando o lapso temporal desde a primeira avaliação, expeça-se 

mandado de avaliação do imóvel arrestado à fl. 82, no prazo de 10 (dez) 
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dias.

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.: 74077 Nr: 6396-50.2010.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sestílio Segundo Frison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº 6396-50.2010.811.0037 (Código 74077)

 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, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50596 Nr: 5892-49.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO RONALDO MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Processo nº: 5892-49.2007.811.0037 (Código 50596)

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.: 102067 Nr: 1488-13.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO RONALDO MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 Processo nº 1488-13.2011.811.0037 (Código 102067)

 Vistos.

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, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169535 Nr: 5031-48.2016.811.0037

 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: JOANA D'ARC SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5031-48.2016.811.0037 (Código 169535)

Vistos.

Primeiramente, intime-se o requerido para que proceda, novamente, a 

implantação do auxílio-doença, bem como para indicar a decisão judicial 

que determinou a cessação do benefício, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, considerando a petição de fl. 106, nomeio o médico Dr. 

Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida 

Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia, nos exatos termos 

da decisão fl. 104.

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.: 168127 Nr: 4296-15.2016.811.0037

 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: MPLG, PELG, ELLEN CRISTINA DE LARA PINHO, ECLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

INSTITUTO MUNIC DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV PÚBLICOS DE 

P.LESTE-IMPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA XAVIER ALVES - 

OAB:MT-19928/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4296-15.2016.811.0037 (Código 168127)

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo do requerente 

para apresentar a impugnação à contestação.

Após, intime-se o requerido IMPREV para cumprir a liminar de fls. 66/67.

Sem prejuízo, considerando que o requerente não se manifestou contrário 

à decisão de fl. 184, exclua-se o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – 

MT do polo passivo.

Após, venham os autos conclusos para designar audiência de instrução.

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

 Cod. Proc.: 33639 Nr: 1829-49.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT
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 Processo nº: 1829-49.2005.811.0037 (Código 33639)

Vistos.

Considerando que já decorreu o prazo de suspensão dos autos, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

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.: 104648 Nr: 3630-87.2011.811.0037

 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: FERNANDO THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de fls. 164/165, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de 

fl. 163 pelos seus próprios e suficientes fundamentos.Sem prejuízo, 

INDEFIRO o pedido de bloqueio de fl. 161, vez que, equivocadamente, os 

pagamentos foram requisitados ao INSS.Decorrido o prazo recursal, 

cumpra-se integralmente a decisão de fl. 163, devendo a secretaria se 

atentar ao órgão pagador correto, vez que se trata de acidente de 

trabalho.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.: 170180 Nr: 5309-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GILBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE -MT, ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOLDERA - OAB:

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

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autoridade impetrada a pagar ao impetrante a importância relativa ao 

salário do mês de julho/2016 e parcial de agosto/2016, devidamente 

atualizados pela variação do INPC, desde a data em que deveria ter sido 

pago, e acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 

2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do CPC) (STF RE 

362519/PR), no prazo de 30 (trinta) dias.Sentença sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009.Cumpra a Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 

12.016/2009.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e 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.: 178881 Nr: 10056-42.2016.811.0037

 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: JAIR OZÓRIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BORGES REIS - OAB:MT 

20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidas desde a data da cessação do benefício (03.01.2016 – 

fl. 59), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 

134, de 21.12.2010.Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da aposentadoria por 

invalidez, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis, caso 

injustificadamente não cumpra a determinação judicial, como determina o 

artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários 

advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170119 Nr: 5285-21.2016.811.0037

 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: LINDINALVA ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129160 Nr: 2008-65.2014.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BELEM DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168889 Nr: 4680-75.2016.811.0037

 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: NÉDIO MARQUETI

 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:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178357 Nr: 9768-94.2016.811.0037

 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: EDMILSON JUNIOR ROCHA GOMES, MARIA JULIA 

ROCHA GOMES

 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, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

REVOGO a tutela concedida às fls. 44/46 e extingo o processo.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

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 SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139443 Nr: 9932-30.2014.811.0037

 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: ANGELA BRAGHIROLLI PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, SUYAN 

MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9932-30.2014.811.0037 (Código 139443)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por ANGELA BRAGHIROLLI PLETSCH, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 25, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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.: 190770 Nr: 4186-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA PEREIRA DA SILVA

 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 4186-79.2017.811.0037 (Código 190770)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por MONICA PEREIRA 

DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 16, foi determinada a intimação da parte requerente para informar 

sobre qual processo desejaria prosseguir, tendo em vista a existência de 

dois processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

 À fl. 18, certidão de intimação da parte requerente sem manifestação.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e outra de nº 9479-69.2013.811.0037 (Código 126948) 

que tramita perante esta Vara, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do Código de Processo Civil, razão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 179 de 791



pela qual a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

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

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

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.: 126948 Nr: 9479-69.2013.811.0037

 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: MÔNICA PEREIRA DA SILVA

 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.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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122244 Nr: 4772-58.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  R H A I Z  A G R I C O L A 

IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS, KIND 

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS, JOÃO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL DA ROSA 

KLEIN, para devolução dos autos nº 4772-58.2013.811.0037, Protocolo 

122244, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131674 Nr: 4136-58.2014.811.0037

 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): ROSANGELA MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a certidão de fls. 36.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI (ADVOGADO(A))

MARILENE SALETE BOSSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002528-03.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARILENE SALETE BOSSA 

REQUERIDO: BANCO ABN AMRO REAL S.A. Vistos, Chamo o processo à 

ordem. Primeiramente, acolho a justificativa de não comparecimento da 

reclamante na audiência de conciliação, considerando a verossimilhança 

das alegações expendidas, bem como o fato de que sua advogada 

compareceu, aliado ainda ao fato de que na audiência anterior, que restou 

frustrada por não citação do reclamado diante de erro na petição inicial, 

ambas (parte autora e advogada) compareceram. Não se verifica, 

portanto, a contumácia, mas o real interesse da reclamante na 

continuidade do processo, mesmo porque tem outros em andamento, por 

fatos semelhantes, nos quais está ativa. Com relação à reclamada, 

algumas ponderações devem ser feitas. Primeiramente, a correção do polo 

passivo pleiteada pela reclamante no id. 9456400 está em 

desconformidade com o pedido, que é para constar no polo passivo 

Banco BMG S.A, CNPJ 33 066 408/0198-00. Contudo, foi alterado o polo 

passivo para Banco ABN AMRO Real S.A, com outro CNPJ. Analisando os 

documentos juntados no id. 8335958, consistentes em fatura mensal e 

extrato de conta do Bradesco da reclamante, vejo que a TED foi feita pelo 

BANCO BMG S/A, com CNPJ 61 186 680/0001-74, e não aquele CNPJ 

indicado pela reclamante no id 9456400 (33 066 408/0198-00). Por sua 

vez, em sua última petição (id. 14135001) a reclamante pede que em caso 

de redesignação da audiência de conciliação, a citação seja feita em outro 

endereço (Av. Brasil, 3838, Centro, Maringá-PR, CEP 87013-000), não 

trazendo nenhuma informação ou prova do vínculo da reclamada com este 

endereço. Registro, por f im, que nos autos conexos 

1000751-17.2016.811.0037, no qual figura como réu Banco BMG S/A, e no 

qual foi validamente citado, consta o endereço de Belo Horizonte-MG, Av. 

Alvares Cabral, 1.707 (o mesmo que o reclamado foi citado neste 

processo), e o CNPJ 61 186 680/0001-74, e não o CNPJ indicado pela 

advogada da parte autora nos presentes autos. Portanto, delibero: a) 

declaro sem efeito a audiência de conciliação realizada neste processo. b) 

esclareça a reclamante, em 10 (dez) dias, quem deve figurar no polo 

passivo (indicando corretamente e de forma completa a denominação 

social), qual o CNPJ e em qual endereço deve ser citado. c) Após, 

corrija-se no cadastro do processo de acordo com o que manifestar a 

parte autora e redesigne-se a audiência de conciliação, procedendo-se 

nova citação e intimações. Primavera do Leste-MT, 21 de agosto de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002548-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 
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PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 1002548-91.2017.8.11.0037 

Nome: ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN Endereço: RUA MARINGÁ, 990, 

JARDIM RIVA CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

Nome: OI MÓVEL S/A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 

3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, na qualidade de reclamada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada dos débitos. Primavera do Leste, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011503-31.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDREA CORDEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GISELLE SAGGIN PACHECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011503-31.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: BOMBAS INJETORAS 3 TCHE 

LTDA - ME EXECUTADO: ROSANGELA HONORIO KREBS Vistos, Trata-se 

de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento de ordem 

judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas foi 

encontrado disponível em conta da parte executada, os valores de R$ 

9,94 (nove reais e noventa e quatro centavos) e R$ 8,67 (oito reais e 

sessenta e sete centavos). Em razão das quantias bloqueadas serem 

irrisórias, frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do 

valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de 

desbloqueio que segue anexo. Desta feita, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Assim, considerando a declaração de 

imposto de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE LOPES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000235-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: ROSIMEIRE LOPES DE ANDRADE Vistos, Trata-se da ação de 

cobrança pleiteado por Ótica Popular LTDA em face de Rosimeire Lopes 

de Andrade. A requerente relata que esgotaram todas as formas na 

busca de endereço da requerida, assim, requer o deferimento da busca 

por endereço através do sistema INFOJUD. Pois Bem. Nos termos do artigo 

14, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, incumbe à parte diligenciar e indicar na 

petição inicial o endereço do réu. O Juízo não tem como absorver a grande 

quantidade de pedidos de investigação via INFOJUD e outros mecanismos 

para descobrir o endereço do réu. Posto isso, indefiro o pedido de 

consulta de endereço na forma pleiteada. Concedo à parte reclamante o 

prazo de 10(dez) dias para indicar o endereço correto da parte 

reclamada, sob pena de extinção do processo. Primavera do Leste/MT, 21 

de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALTO CAMPOS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000365-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ENIVALTO CAMPOS DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Considerando o descumprimento da Decisão 

Interlocutória do evento n°14018799, DETERMINO que a requerida 

PROCEDA JUNTO AO 2° Ofício Notarial de Primavera do Leste (Cartório do 

2° Ofício) O CANCELAMENTO E/OU A SUSPENSÃO dos efeitos do 

protesto do título incluso em 30/05/2018, com vencimento em 04/12/2017, 

instrumento 126809, Livro 589, Folhas 10, no valor de R$1.650,08(...), NO 

PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA ÚNICA QUE FIXO EM R$ 

10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das demais multas já consolidadas 

pelos descumprimentos anteriores. DETERMINO, AINDA QUE A 

RECLAMADA PROVIDENCIE A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO do valor de 

R$ 1.650,00 (...), realizada em órgãos de restrição ao crédito em data de 

26.12.2017, por suposto débito vencido em 04.12.2017, NO PRAZO DE 48 

HORAS, sob pena de multa única que FIXO no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), sem prejuízo das demais multas já consolidadas pelos 

descumprimentos anteriores. A intimação deverá ocorrer na Empresa 

situada na comarca de Primavera do Leste/MT. Deverá também ser 

advertido o Gestor(a) responsável pela Concessionária de Energia Elétrica 

local que em caso de descumprimento das determinações anteriores, será 

imputado CRIME POR DESOBEDIÊNCIA, tipificado no artigo 330, do Código 

Penal. Decorrido prazo, sem o cumprimento das determinações, extraia-se 

cópia dos autos e encaminhe-se à Polícia Civil para instauração do 

Inquérito Policial. Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 75243 Nr: 7557-95.2010.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO RODRIGUES ALESSI 

JÚNIOR - PROMOTOR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 CERTIDÃO

 Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro Judicial, certifico que 

impulsionei o processo para intimar o réu, Getúlio Gonçalves Viana, na 

pessoa de seu advogado, Dr. Rodolfo Wilson Martins – OAB/MT 5858 – da 

sentença da fl. 289, que negou provimento aos embargos de declaração, 

opostos por aquele, bem como o intimo “(...) PARA QUE DEPOSITE EM 

JUÍZO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, O MONTANTE DE R$48.980,00 

(QUARENTA E OITO MIL NOVESCENTOS E OITENTA REAIS) REFERENTE 

AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, sob pena de sequestro do valor.”, 

conforme determinação constante do édito sentencial.

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018.

Gardênia Borges de Moura Cabriote

Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005017-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO PUHL (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005017-13.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANSELMO PUHL, 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. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de 

urgência (Id 11098050), entendo necessário o bloqueio e sequestro de 

verbas públicas. O Ministério Público requereu o bloqueio e sequestro de 

verba pública necessário para o fornecimento dos medicamentos Onbrize 

300mg e Seebri 50mg , bem como juntou orçamentos (Id 14029867 e Id 

14029873). Além disso, trata-se de pedido oriundo do Ministério Público, 

cuja instituição é responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica 

e pela defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, 

presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos princípios 

norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder Público. 

Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 1.770,30 (mil setecentos e setenta reais e 

trinta centavos), para aquisição dos medicamentos Onbrize 300mg e 

Seebri 50mg, a fim de custear 06 (seis) meses de tratamento do 

requerente ANSELMO PUHL. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor do Drogaria Ultra Popular: Banco do Brasil 001, 

Agência 5782-7, Conta Corrente 7856-5, CNPJ 15.684.294/0001-95. 

conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte 

autora a retirar os medicamentos, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a retirada. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 20 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005797-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

JADISON NUNES DE ARAUJO (REQUERENTE)

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005797-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JADISON NUNES DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

Reclamatória com tutela de urgência proposta por JADISON NUNES DE 

ARAUJO 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 FORNECER COLETE JEWETT ORTOPÉDICO, REALIZAR 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL E FORNECER 

TRATAMENTO FISIOTERÁPICO AO RECLAMANTE. Relata a parte autora, 

que possui fratura na coluna e transtornos discais múltiplos e que a 

situação é de urgência. Afirmou que é hipossuficiente econômica e não 

que possui recursos financeiros suficientes para arcar com o tratamento. 

Foi juntado relatório médico (Id 14763147), laudo para 

solicitação/autorização de procedimento ambulatorial (Id 14763352) e 

exames (Id 14763388, 14763439). Foi realizado parecer técnico pelo NAT 

- Núcleo de Apoio Técnico – que se manifestou nos seguintes termos: Não 

localizamos nenhuma prescrição medica de COLETE DE JEWET, somente 

foi anexado nos autos, um orçamento. Também não localizamos a 

prescrição medica de fisioterapia, mais nos autos do processo há 

comprovação de que o autor faz fisioterapia regularmente. Ressaltamos 

que, o Estado de Mato Grosso dispõe de diversos Centros de Reabilitação, 

que além de fisioterapia, dispõe de oficina de Órtese e Prótese. Quanto ao 

exame de Ressonância Magnética, consultamos o SISREG, onde 

verificamos que esta demanda encontra-se regulada e aguardando 

agendamento, classificada como risco AZUL – atendimento Eletivo. 

(Ofício/NAT nº 0264/2018, Id 14853810). 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) Desta forma, a probabilidade do direito buscado quanto ao 

pedido de ressonância está demonstrada pelos documentos que instruem 

a petição inicial, em especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Ivan 

H. Wahlbrink, CRM/MT 4599 (Id 14763780), onde se verifica a necessidade 

do exame. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pela dorsalgia intensa incapacitante ao mínimo 

esforço, 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.). Em relação 

aos pedidos de fornecimento de colete jewett ortopédico e de tratamento 

fisioterápico, NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS QUE ATESTEM A 

NECESSIDADE, não sendo possível, em sede de tutela de urgência a 

concessão destes. 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 PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de disponibilizar para JADISON 

NUNES DE ARAUJO (qualificado na petição inicial) o EXAME DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL, no prazo de 15 
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(quinze) 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). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010374-20.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

SANDRA LELEBERTA BORTOLUZZI MAGENIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010374-20.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: SANDRA LELEBERTA 

BORTOLUZZI MAGENIS EXECUTADO: OI S.A Vistos. Verifica-se que os 

presentes autos encontram-se em cumprimento de sentença que não foi 

impugnada pela requerida, 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. Assim, 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 
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HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A 

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. Determino, 

desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providencia acima. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 21 de agosto de 2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-97.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARIA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010537-97.2015.8.11.0037. REQUERENTE: JUSSARIA MARTINS DE 

OLIVEIRA 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 03 de abril de 2017 (id 

5033274), contudo a parte executada está em recuperação judicial. Neste 

contexto, a execução do crédito constituído em favor da 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 25 de agosto de 

2015 (antes do deferimento da recuperação judicial que se deu em 21 de 

junho de 2016), sendo que parte do valor foi incontroverso e foi 

determinada sua liberação à parte autora em 11 de setembro de 2015 (Id 

3554558). Em relação a outra parte questionada em impugnação ao 

cumprimento, o julgamento da impugnação à execução somente ocorreu 

em 03 de abril 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). Assim, passo às determinações: · Expeça-se 

ALVARÁ PARA DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO VALOR ATUALIZADO 

BLOQUEADO PARA OI S.A, conforme dados informados na petição de Id 

14507754. · Confeccione-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, o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providencia acima. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 21 de agosto de 2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012167-91.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DAMACENA MARCAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Consultando detidamente os autos, verifico tratar-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais, decorrente de acidente de trânsito. Pois 

bem. Por um equívoco deste Juízo foi realizada a solicitação de bloqueio 

nas contas do requerido, conforme se verifica do detalhamento de ordem 

judicial constantes dos autos (Id. 3590556), restando bloqueado a quantia 

de R$ 531,78 (Id. 3590550). Desta feita, considerando que a restrição se 

deu de forma equivocada, porquanto, não iniciada ainda a fase de 

cumprimento de sentença, CHAMO O FEITO A ORDEM, e determino o 

imediato desbloqueio da conta, com a consequente expedição de alvará 

judicial em favor da parte requerida, que por sua vez deverá ser intimada 

para informar os dados necessários à expedição do alvará, tais como 

CPF, Banco, Agência e Conta Corrente. Sem prejuízo das determinações 

acima, procedi consulta aos sistemas SIEL, RENAJUD e INFOJUD, e 

verifiquei possíveis endereços do Requerido. CITE-SE o Requerido nos 

endereços em anexo, nos termos do despacho inicial (Id. 3590514). 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação PARA DATA PRÓXIMA, 

TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PROCESSO DA META 2-CNJ/2018. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste, 21 de agosto 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005690-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 

1005690-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: VERGILIO DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, O exequente justificou de forma plausível a 

apresentação dos orçamentos do medicamento ARISTAB 10 mg ao invés 

do genérico ARIPIPRAZOL 10 mg, conforme foi determinado na sentença. 

Pois bem. O(s) executado(s) não demonstrou(aram) ter cumprido a 

sentença, tampouco indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação. Diante do exposto, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 

12.153/2009 e do édito sentencial, defiro o sequestro do numerário em 

face do devedor/executado, Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 

1.095,78 (mil e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), para 

aquisição de 06 caixas do medicamento ARISTAB 10 mg (caixa com 30), 

para o requerente VERGILIO DA SILVA. Após efetivação da ordem de 

bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento 

de menor valor (Id 13455821). Expedido o alvará, intime-se a parte autora 

a providenciar a retirada do(s) medicamento(s) diretamente com o 

fornecedor, bem como a trazer a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 10 

(dez) dias, após a aquisição. Com a juntada da nota fiscal relativa à 

aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de 

contas, concluso o processo para extinção do cumprimento de sentença. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005376-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KARINA GARCIA (REQUERENTE)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

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: 

1005376-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA KARINA GARCIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da decisão concessiva 

da tutela provisória de urgência (Id 14550635) e que o(s) réu(s) também 

não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida 

neste processo, entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas 

públicas. A parte autora requereu o bloqueio e sequestro de verba pública 

necessária para o tratamento com ENOXOPARINA SÓDICA 40 MG, bem 

como juntou o orçamento (Id 14784800, Id 14512841 e 14512828). Diante 

do exposto, defiro o sequestro do numerário em face do Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 9.449,79 (nove mil quatrocentos e quarenta e nove 

reais e setenta e nove centavos), para todo o tratamento da requerente 

MARIA KARINA GARCIA. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor do fornecedor Drogaria Americana Saúde, 

inscrita no CNPJ sob nº 10.693.312/0001-81 e Inscrição Estadual 

13.368.453-9 estabelecida na Av. Amazonas, nº 210, Bairro Primavera II, 

em Primavera do Leste – MT, Conta Corrente para depósito 7815-8 

Agência 5782-5 Banco do Brasil, conforme indicado pela parte autora. 

Expedido o alvará, intime-se a parte autora a retirar os medicamentos, bem 

como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) 

dias, após a retirada. Com a juntada da nota fiscal relativa à última 

contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 

5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo 

prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros 

pedidos, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011682-91.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA FERREIRA MORAIS SILVA (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema 

Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos 

que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente 

indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011747-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ALIANCA EMPREITEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011788-19.2016.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE REGINA BRAGA (EXECUTADO)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois o CPF da parte devedora não foi encaminhado às 

instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos, conforme 

ordem em anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos que seguem. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 8010459-06.2015.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL]. 

REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME REQUERIDO: VALDECIR DE 

PAULA Vistos, Sem o endereço correto da parte ré não há condições de 

se formar validamente a relação processual. Nesta seara, não se mostra 

possível a citação por edital. Posto isso, julgo extinto o feito, sem 

apreciação do mérito, por falta de condições de desenvolvimento válido e 

regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Isento de 

custas. Primavera do Leste/MT, 20 deagosto de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011518-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BUENO NERES PARENTES (REQUERENTE)

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011518-92.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 23.056,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FABIO BUENO NERES PARENTES Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIC EDUCACIONAL 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 22 

de maio de 2017, às 10h25min, 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 06 de junho de 2017, às 8h40min), 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, revogo a tutela de urgência deferida nos autos, bem como 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. Atualize-se o advogado do 

polo ativo, conforme requerido no Id 12279498. Após, intimem-se todos da 

presente sentença. 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: 8010071-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIMAR SOARES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 8010071-69.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE]. REQUERENTE: CONTUDO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI REQUERIDO: LUSIMAR SOARES 

DOS SANTOS - ME Vistos, Sem o endereço correto da parte ré não há 

condições de se formar validamente a relação processual. Nesta seara, 

não se mostra possível a citação por edital. Posto isso, julgo extinto o feito, 

sem apreciação do mérito, por falta de condições de desenvolvimento 

válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Isento 

de custas. 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: 1000769-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO ANTONIO MASOTTI (REQUERENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000769-38.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.442,13; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SELSO ANTONIO MASOTTI Parte Ré: REQUERIDO: OI 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 25 de abril 

de 2017, às 15h15min, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC, conforme 
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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 17 de 

maio de 2017, às 10h20min), todavia não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa válida nos autos. Ainda, consigno que não merece 

acolhimento o pedido da parte autora para redesignação da audiência (Id 

6839829), haja vista que não trouxe justificativa palpável para tanto. 

Nesse norte, a extinção do processo é medida que se impõe. 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 

custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no artigo 

55, caput, da Lei nº 9.099/1995. Publicada e registrada diretamente no 

processo eletrônico. Retificado o polo passivo, pela inclusão do advogado 

da ré, 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: 8012266-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALLY APARECIDA JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8012266-61.2015.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]. REQUERENTE: PRIMICIA 

CENTER MODAS LTDA - EPP REQUERIDO: MAGALLY APARECIDA JOSE 

PEREIRA 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 19 

de abril 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 maio de 2017, às 10h40min), 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 custas e 

honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 

9.099/95. Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a devida 

baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011921-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011921-61.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. REQUERENTE: GABRIEL BATISTA DA SILVA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação 

indenizatória em face da Fazenda Pública Municipal, cuja parte autora foi 

intimada da audiência de conciliação em 1º de fevereiro de 2018, através 

de carta com aviso de recebimento, recebida no endereço indicado nos 

autos (Id 11616007), todavia não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa válida nos autos. Ressalta-se que a intimação 

efetivou-se com mais de 30 (trinta) dias de antecedência da audiência, 

nos moldes do artigo 7º da Lei 12.153/2009, bem como que a sessão de 

conciliação já foi anteriormente redesignada, a pedido da própria 

Defensoria Pública (que assiste o autor no processo), para a qual esta 

também foi previamente intimada, em 17.12.2017 (conforme se verifica do 

Id 11183799 e da intimação na aba “Expedientes”). Segundo o artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995, o processo deve ser extinto quando o autor 

deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo. 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 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Isento(a) de custas e honorários advocatícios, com 

fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Ante a declaração de hipossuficiência juntada com a petição 

inicial, defiro a gratuidade da justiça requerida no item “b” daquela. 

Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a devida anotação e 

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: 8011450-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FERRARI NUNES (REQUERENTE)

THAIZA PIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MACEDO SAO PEDRO (ADVOGADO(A))

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIEZER CARRINHO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011450-45.2016.8.11.0037 Reclamante: HENRIQUE FERRARI NUNES e 

THAIZA PIVA Reclamada: LEONARDO SOUSA DE MORAIS SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. Alega a parte reclamante que em 18/03/2016 a segunda 

requerente estava trafegando em via pública, com a motocicleta do seu 

marido, quando foi atingida por uma outra motocicleta (Honda CB 300, 

Placa OAX-7370) de propriedade do requerido; que o requerido estava 

acima da velocidade da via e sem tomar as devidas cautelas para a 

condução de seu veículo, atropelou a requerente; que o requerido 

evadiu-se do local imediatamente após a colisão; que os requerentes por 

diversas oportunidades tentaram fazer uma composição com o requerido, 

mas em todas elas este último se negava em entrar em acordo afirmando 

que a motocicleta não era dele. A parte reclamada se defende aduzindo 

ilegitimidade passiva, denunciação à lide, que a motocicleta não lhe 

pertencia mais, uma vez que em 29 de agosto do ano de 2013 o veículo 

havia sido vendido para terceiro, intitulado como Weber Tavares, e 

reconhecido firma em nome da mãe do mesmo, Maria Tavares da Camara, 

e por fim requer a condenação da parte autor em litigância de má-fé. É o 

breve relato. Da Preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em 

contestação deve ser afastada. O autor pode dirigir sua pretensão contra 
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qualquer dos envolvidos nos fatos trazidos a Juízo, que serão objeto de 

detida análise no mérito da sentença. Da Denunciação à Lide. Nos 

Juizados Especiais Cíveis não se admite denunciação à lide, pois o 

procedimento adotado orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Por expressa vedação 

da lei de regência no âmbito dos juizados especiais não é admitida a 

intervenção de terceiros em obediência ao artigo 10 da lei 9099/95. 

Decido. Inicialmente cumpre discorrer a respeito do pedido de revelia 

diante da intempestividade da juntada da contestação. Manifestou-se 

assim o nobre julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 

07035112320158070016 perante a Segunda Turma Recursal do TJDF 

publicada em 04/09/2015: “1. A revelia traz a presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, o que lhe permite exigir da parte a comprovação desses fatos haja 

vista a relatividade daquela presunção. 2. Incorre em cerceamento de 

defesa e amplo acesso à justiça, quando, diante da evidência das provas 

documentais apresentadas, orçamentos, fotos do local e do veículo 

acidentado, somando-se a presunção advinda da confissão ficta, 

decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência de provas por 

parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, necessário ouvir 

a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente nos Juizados, 

quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 da Lei n. 

9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com vistas a 

ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de aplicar a 

presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 

supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, ao tempo em que reconheço a 

intempestividade da contestação, acolho os documentos juntados, em 

especial o documento do id. 4348145 dada sua pertinência para o 

julgamento do feito, ao tempo em que afasto a presunção de veracidade e 

analiso o feito diante das provas juntadas nos autos. Inicialmente é 

importante frisar que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma foto do 

acidente ou de seu veículo danificado em decorrência da colisão, todavia, 

em audiência de instrução através da oitiva testemunhal tal mister foi 

cumprido. Na mesma oportunidade da audiência de instrução, a reclamante 

condutora do veículo informou que logo após a colisão de trânsito 

noticiada nos autos, o indivíduo retirou o capacete, bem como atestou em 

seu depoimento pessoal que o reclamado não é a mesma pessoa que se 

envolveu no acidente de trânsito. A parte lesada deve demonstrar o 

prejuízo sofrido bem como seu causador. O nexo de causalidade não se 

presume. Logo, se o dano material que pretende deve ser evidenciado e 

se a parte quer ser ressarcida, deve ao menos demonstrar a relação 

entre o prejuízo e comportamento da parte ré. A responsabilidade civil 

neste caso é subjetiva. Para a configuração do dever de indenizar, 

necessária se mostra a prova do ato, do dano, do nexo causal e da culpa 

pelo acidente, recaindo sobre a parte ré o ônus da prova de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito que é alegado pelo autor. 

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos 

fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, 

neste sentido: “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 

livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao 

processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. 

Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo 

autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 160)”. A reclamada demonstrou que procedeu 

legalmente a venda do veículo envolvido no acidente muito antes desse 

acontecimento, não subsistindo qualquer responsabilidade civil para o 

reclamado em decorrência do acidente para o qual não deu causa (a 

reclamante, em seu depoimento confirma que o reclamado não era a 

pessoa que conduzia o veículo). Consigno, ainda, que o bem envolvido no 

acidente é móvel, cuja propriedade se comprova com a tradição, No caso, 

a tradição está demonstrada, e também a venda, de forma documental (id. 

4348145), documento satisfatório para demonstrar que ao tempo do 

acidente a moto não pertencia mais ao reclamado. Pelo exposto, julgo 

improcedente a presente ação com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte reclamante em litigância de má-fé, posto que não verifico 

sua incidência no presente caso. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 21 de agosto de 

2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 21 de agosto de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011450-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FERRARI NUNES (REQUERENTE)

THAIZA PIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MACEDO SAO PEDRO (ADVOGADO(A))

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIEZER CARRINHO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011450-45.2016.8.11.0037 Reclamante: HENRIQUE FERRARI NUNES e 

THAIZA PIVA Reclamada: LEONARDO SOUSA DE MORAIS SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. Alega a parte reclamante que em 18/03/2016 a segunda 

requerente estava trafegando em via pública, com a motocicleta do seu 

marido, quando foi atingida por uma outra motocicleta (Honda CB 300, 

Placa OAX-7370) de propriedade do requerido; que o requerido estava 

acima da velocidade da via e sem tomar as devidas cautelas para a 

condução de seu veículo, atropelou a requerente; que o requerido 

evadiu-se do local imediatamente após a colisão; que os requerentes por 

diversas oportunidades tentaram fazer uma composição com o requerido, 

mas em todas elas este último se negava em entrar em acordo afirmando 

que a motocicleta não era dele. A parte reclamada se defende aduzindo 

ilegitimidade passiva, denunciação à lide, que a motocicleta não lhe 

pertencia mais, uma vez que em 29 de agosto do ano de 2013 o veículo 

havia sido vendido para terceiro, intitulado como Weber Tavares, e 

reconhecido firma em nome da mãe do mesmo, Maria Tavares da Camara, 

e por fim requer a condenação da parte autor em litigância de má-fé. É o 

breve relato. Da Preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em 

contestação deve ser afastada. O autor pode dirigir sua pretensão contra 

qualquer dos envolvidos nos fatos trazidos a Juízo, que serão objeto de 

detida análise no mérito da sentença. Da Denunciação à Lide. Nos 

Juizados Especiais Cíveis não se admite denunciação à lide, pois o 

procedimento adotado orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Por expressa vedação 

da lei de regência no âmbito dos juizados especiais não é admitida a 

intervenção de terceiros em obediência ao artigo 10 da lei 9099/95. 

Decido. Inicialmente cumpre discorrer a respeito do pedido de revelia 

diante da intempestividade da juntada da contestação. Manifestou-se 

assim o nobre julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 

07035112320158070016 perante a Segunda Turma Recursal do TJDF 

publicada em 04/09/2015: “1. A revelia traz a presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, o que lhe permite exigir da parte a comprovação desses fatos haja 

vista a relatividade daquela presunção. 2. Incorre em cerceamento de 

defesa e amplo acesso à justiça, quando, diante da evidência das provas 

documentais apresentadas, orçamentos, fotos do local e do veículo 

acidentado, somando-se a presunção advinda da confissão ficta, 

decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência de provas por 

parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, necessário ouvir 

a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente nos Juizados, 

quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 da Lei n. 

9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com vistas a 

ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de aplicar a 

presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 
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supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, ao tempo em que reconheço a 

intempestividade da contestação, acolho os documentos juntados, em 

especial o documento do id. 4348145 dada sua pertinência para o 

julgamento do feito, ao tempo em que afasto a presunção de veracidade e 

analiso o feito diante das provas juntadas nos autos. Inicialmente é 

importante frisar que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma foto do 

acidente ou de seu veículo danificado em decorrência da colisão, todavia, 

em audiência de instrução através da oitiva testemunhal tal mister foi 

cumprido. Na mesma oportunidade da audiência de instrução, a reclamante 

condutora do veículo informou que logo após a colisão de trânsito 

noticiada nos autos, o indivíduo retirou o capacete, bem como atestou em 

seu depoimento pessoal que o reclamado não é a mesma pessoa que se 

envolveu no acidente de trânsito. A parte lesada deve demonstrar o 

prejuízo sofrido bem como seu causador. O nexo de causalidade não se 

presume. Logo, se o dano material que pretende deve ser evidenciado e 

se a parte quer ser ressarcida, deve ao menos demonstrar a relação 

entre o prejuízo e comportamento da parte ré. A responsabilidade civil 

neste caso é subjetiva. Para a configuração do dever de indenizar, 

necessária se mostra a prova do ato, do dano, do nexo causal e da culpa 

pelo acidente, recaindo sobre a parte ré o ônus da prova de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito que é alegado pelo autor. 

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos 

fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, 

neste sentido: “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 

livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao 

processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. 

Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo 

autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 160)”. A reclamada demonstrou que procedeu 

legalmente a venda do veículo envolvido no acidente muito antes desse 

acontecimento, não subsistindo qualquer responsabilidade civil para o 

reclamado em decorrência do acidente para o qual não deu causa (a 

reclamante, em seu depoimento confirma que o reclamado não era a 

pessoa que conduzia o veículo). Consigno, ainda, que o bem envolvido no 

acidente é móvel, cuja propriedade se comprova com a tradição, No caso, 

a tradição está demonstrada, e também a venda, de forma documental (id. 

4348145), documento satisfatório para demonstrar que ao tempo do 

acidente a moto não pertencia mais ao reclamado. Pelo exposto, julgo 

improcedente a presente ação com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte reclamante em litigância de má-fé, posto que não verifico 

sua incidência no presente caso. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 21 de agosto de 

2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 21 de agosto de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-03.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

NILSON CESAR ERTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMESIO ARRUDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011080-03.2015.8.11.0037 Reclamante: NILSON CESAR ERTEL 

Reclamada: OMESIO ARRUDA DA SILVA Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração interposto pela parte reclamante 

contra sentença proferida no presente feito. Alega a embargante que 

informou em tempo novo endereço para nova tentativa de citação. A 

propósito da omissão constatada na sentença faz se necessário anular a 

sentença e determinar nova designação de audiência bem como nova 

expedição de citação. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II 

e III do Novo Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração 

opostos para sanar a omissão encontrada, anular a sentença e determinar 

nova designação de audiência bem como nova expedição de citação 

conforme petição de ID 9598391. Designe-se, com URGÊNCIA, para DATA 

PRÓXIMA, tendo em vista se tratar de processo da META 2-CNJ/2018. 

Observe o novo endereço indicado para CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do 

reclamado. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de 

agosto de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005077-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO MARTINS LEMES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005077-83.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSE RICARDO MARTINS LEMES 

Reclamadas: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente que verificou 

que seu nome estava incluído no cadastro dos inadimplentes 

indevidamente pela requerida. Citada e intimada para se defender na lide a 

requerida quedou-se silente. É o breve relato. Decido. O Estado do Mato 

Grosso definiu o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, 

contados da realização da audiência de conciliação, nos procedimentos 

em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida 

no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados 

Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da parte 

ré 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. A parte reclamante 

refutou o apontamento negativo inserido em seu CPF, por sua vez a parte 

reclamada não se eximiu da ilegalidade noticiada. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor 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.” Portanto, inequívoco que houve 

falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 
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Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Declarar 

inexigível a dívida discutida e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, sendo certo que a valoração do dano foi 

realizada nesta data, estando já atualizado o valor. -Determinar a exclusão 

da restrição cadastral, por parte da reclamada, sujeito a execução do 

julgado/cumprimento da sentença. Consigno que, nos autos 

1005079-53.2017.811.0037, neste Juízo, proposto contra Banco Bradesco 

S/A, a parte autora já foi contemplada com indenização por dano moral, 

sendo que ambas as negativações, daqueles autos e destes, são da 

mesma data, assim como os supostos vencimentos dos títulos indevidos. 

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 Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005722-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005722-11.2017.8.11.0037 Reclamante: JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA 

Reclamada: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte 

autora que foi negativada indevidamente vez que nunca contratou com a 

requerida. Em contestação alega que os débitos cedidos a Ativos S/A são 

referentes aos contratos de Nº 79775426, no valor atualizado de R$ 

278,01 contratado em 25/04/2013; Nº 80082084, no valor atualizado de R$ 

2.593,70 contratado em 13/05/2013; e o de Nº 5054550, no valor 

atualizado de R$ 432,79 contratado em 08/08/2014, todos cedidos em 

07/11/2014, que a Ativos S.A adquiriu onerosamente do Banco do Brasil, 

mediante contrato de cessão de direitos, créditos de diversos devedores, 

com respaldo na Resolução CMN/Banco Central do Brasil n. º 2686 de 

26/01/2010 e art. 286 do Código Civil.. É o breve relato Decido. O cerne da 

questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante 

no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia à parte 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da cessão e 

negativação, o que fez, conforme se verifica nos documentos acostados 

à contestação. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve 

de fato uma cessão de crédito do credor original, que transferiu a 

titularidade do crédito à instituição demandada neste feito. A figura jurídica 

da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e 

dispensa a anuência do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a 

legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. A parte 

reclamada juntou nos autos a cessão de crédito bem como o contrato 

cedido. A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às 

provas apresentadas pela ré cessionária do crédito. Assim, a dívida e 

negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA 

ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

26/03/2015)”. Pelo exposto, julgo improcedente os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para julgar improcedente o pedido de 

indenização por dano moral pelos fundamentos expostos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006167-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JANIO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006167-29.2017.8.11.0037 Reclamante: FRANCISCO JANIO DA SILVA 

SOUSA Reclamadas: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente que verificou 

que seu nome estava incluído no cadastro dos inadimplentes 

indevidamente pela requerida. Se defende a requerida alegando preliminar 

e no mérito que o crédito ensejador do apontamento negativo é legitimo, 

não incorrendo a requerida em nenhuma ilegalidade. É o breve relato. Da 

Preliminar de Mérito. A preliminar de inépcia da inicial não possui 

fundamento jurídico plausível, eis que o documento apresentado como 

prova da inclusão do CPF no órgão de proteção ao crédito não se mostra 

impróprio. Decido. A parte reclamante refutou o apontamento negativo 

inserido em seu CPF, por sua vez a parte reclamada não se eximiu da 

ilegalidade noticiada. A parte requerida não anexou aos autos qualquer 

documento idôneo que respaldasse o apontamento negativo, sequer 

detalhou o fundamento dos apontamentos. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor 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.” A simples negativação indevida 

enseja dano moral e direito a indenização, independentemente de qualquer 

outra prova, porque, neste caso, é presumida a ofensa à honra e ao bom 

nome do cidadão ofendido. Portanto, inequívoco que houve falha na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados. Sopesando tais orientações e ponderando 

as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 
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suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Ante o exposto, julgo procedente os 

pedidos da exordial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, 

para o fim de: - Declarar inexigível a dívida discutida e condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um 

por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, considerando 

que o valor do dano foi aferido/projetado para a presente data, estando já 

atualizado. 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 Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006188-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006188-05.2017.8.11.0037 Reclamante: ARIELEN MOREIRA DOURADO 

Reclamadas: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte requerente que verificou que seu nome estava 

incluído no cadastro dos inadimplentes indevidamente inserido pela 

requerida. Se defende a requerida alegando preliminar e no mérito que o 

crédito ensejador do apontamento negativo é legitimo, não incorrendo a 

requerida em nenhuma ilegalidade. É o breve relato. Da Preliminar. A 

respeito do pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no CPC, motivo pelo qual afasto a preliminar de mérito 

vindicada. Decido. A parte reclamante refutou o apontamento negativo 

inserido em seu CPF, por sua vez a parte reclamada não se eximiu da 

ilegalidade noticiada. A parte requerida não anexou aos autos qualquer 

documento idôneo que respaldasse o apontamento negativo, sequer 

detalhou a dívida. Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada 

como fornecedor 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.” 

A simples negativação indevida enseja dano moral e direito a indenização, 

independentemente de qualquer outra prova, porque, neste caso, é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão ofendido. 

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos 

do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação 

do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Declarar 

inexigível a dívida discutida e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, considerando que o valor do dano foi 

aferido/projetado para a presente data, estando já atualizado. 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 Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 212 de 

agosto de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005726-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE DE SOUSA MERGELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005726-48.2017.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO JOSE DE SOUSA 

MERGELINO . Reclamadas: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente 

que verificou que seu nome estava incluído no cadastro dos inadimplentes 

indevidamente inserido pela requerida. Se defende a requerida alegando 

inépcia da inicial, ausência de interesse de agir - que não procurou o 

Banco Requerido para resolver de forma administrativa a presente 

questão, que a parte autora possui um débito desde 04/03/2017. É o breve 

relato. Da Preliminar. Em que pese a preliminar arguida, o nosso sistema 

constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto 

no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, 

independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada. 

Decido. A parte reclamante refutou o apontamento negativo inserido em 

seu CPF, por sua vez a parte reclamada não se eximiu da ilegalidade 

noticiada. A parte requerida não anexou aos autos qualquer documento 

idôneo que respaldasse o apontamento negativo, sequer detalhou a dívida. 

O extrato juntado como prova da negativação se mostra suficientemente 

hábil para demonstrar o apontamento, uma vez que a requerida não 

demonstrou o contrário. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

reclamada como fornecedor 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.” A simples negativação indevida enseja dano moral e 

direito a indenização, independentemente de qualquer outra prova, porque, 

neste caso, é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão 

ofendido. Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, 

nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na 

prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados. Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias 

do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória 

por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o 

ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica 
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da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Declarar 

inexigível a dívida discutida e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, considerando que o valor do dano foi 

aferido/projetado para a presente data, estando já atualizado. 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 Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de 

agosto de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211134 Nr: 4575-30.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAISON SOUZA ALMEIDA, CLAUDINEIA 

FERREIRA PERICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 

20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - remeto estes autos para seja 

intimado o advogado do acusado à apresentar defesa previa, no prazo de 

10 (dez) dias, e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006.

Primavera do Leste-MT, 20 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181142 Nr: 11139-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BORET DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Autos código 181142

Vistos.

Diante da determinação constante no Oficio Circular de nº 

10/2018/GAB/J-Aux, passo a reanalisar a prisão do acusado.

O artigo 3º do DL 9246/2017 traz a seguinte redação:

Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às 

pessoas condenadas por crime:

I - de tortura ou terrorismo;

II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei nº 

11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, 

deste Decreto;

III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem 

grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990;

IV - praticado com violência ou grave ameaça contra os militares e os 

agentes de segurança pública, de que tratam os art. 142 e art. 144 da 

Constituição, no exercício da função ou em decorrência dela;

V - tipificado nos art. 240, art. 241 e art. 241-A, caput e § 1º, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990; ou

VI - tipificado nos art. 215, art. 216-A, art. 218 e art. 218-A do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

 Posto isto, observo que no presente caso, os crimes que originaram os 

autos se tratam dos tipos penais previstos nos artigos 33, caput e 35, 

ambos da Lei 11.343/06, sendo o primeiro equiparado a hediondo.

Ademais, de acordo com o cálculo acostado à fl. 919 a data prevista para 

a progressão do apenado ao regime semiaberto é em 11.11.2018.

Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro no 

art. 3º, do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando prosseguir no 

cumprimento de sua pena.

Desde já, manifestem-se as partes quanto ao cálculo de fl. 919 e em 

seguida, voltem conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204638 Nr: 1634-10.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-A/MT, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Autos código 204638

Vistos.

Diante da determinação constante no Oficio Circular de nº 

10/2018/GAB/J-Aux, passo a reanalisar a prisão do acusado.

O artigo 3º do DL 9246/2017 traz a seguinte redação:

Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às 

pessoas condenadas por crime:

I - de tortura ou terrorismo;

II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei nº 

11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, 

deste Decreto;

III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem 

grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990;

IV - praticado com violência ou grave ameaça contra os militares e os 

agentes de segurança pública, de que tratam os art. 142 e art. 144 da 

Constituição, no exercício da função ou em decorrência dela;

V - tipificado nos art. 240, art. 241 e art. 241-A, caput e § 1º, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990; ou

VI - tipificado nos art. 215, art. 216-A, art. 218 e art. 218-A do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

 Posto isto, observo que no presente caso, o crime que originou os autos 

se trata do tipo penal previsto no artigo 33, caput, e 35, caput, c.c 40, 

inciso V, ambos da Lei 11.343/06, sendo o primeiro equiparado a crime 

hediondo.

Ademais, de acordo com o cálculo acostado à fl. 109, o apenado foi 

condenado ao cumprimento de 09 anos, 06 meses e 29 dias de reclusão, 

cumpriu até a presente data apenas 01 ano, 09 meses e 10 dias e a data 

prevista para a progressão do apenado ao regime semiaberto é em 

09.02.2020.

Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro no 

art. 3º, do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando prosseguir no 

cumprimento de sua pena.

Desde já, manifestem-se as partes quanto ao cálculo de fl. 109 e em 

seguida, voltem conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138896 Nr: 9617-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro 

no art. 5º, caput, do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando 

prosseguir no cumprimento de sua pena.Desde já, manifestem-se as 

partes quanto ao cálculo de fl. 283 e em seguida voltem 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 13 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204641 Nr: 1637-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDISON PEREIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/O

 Autos código 204641

Vistos.

Diante da determinação constante no Oficio Circular de nº 

10/2018/GAB/J-Aux, passo a reanalisar a prisão do acusado.

O artigo 3º do DL 9246/2017 traz a seguinte redação:

Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às 

pessoas condenadas por crime:

I - de tortura ou terrorismo;

II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei nº 

11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, 

deste Decreto;

III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem 

grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990;

IV - praticado com violência ou grave ameaça contra os militares e os 

agentes de segurança pública, de que tratam os art. 142 e art. 144 da 

Constituição, no exercício da função ou em decorrência dela;

V - tipificado nos art. 240, art. 241 e art. 241-A, caput e § 1º, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990; ou

VI - tipificado nos art. 215, art. 216-A, art. 218 e art. 218-A do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

 Posto isto, observo que no presente caso, o crime que originou os autos 

se trata do tipo penal previsto no artigo 33, caput, e 35, caput, c.c 40, 

inciso V, ambos da Lei 11.343/06, sendo o primeiro equiparado a crime 

hediondo.

Ademais, de acordo com o cálculo acostado à fl. 110, o apenado foi 

condenado ao cumprimento de 11 anos e 08 meses de reclusão, cumpriu 

até a presente data apenas 01 ano, 09 meses e 10 dias e a data prevista 

para a progressão do apenado ao regime semiaberto é em 08.02.2020.

Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro no 

art. 3º, do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando prosseguir no 

cumprimento de sua pena.

Desde já, manifestem-se as partes quanto ao cálculo de fl. 116 e em 

seguida, voltem conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202560 Nr: 502-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADECLECIR DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 202560

Vistos.

Diante da determinação constante no Oficio Circular de nº 

10/2018/GAB/J-Aux, passo a reanalisar a prisão do acusado.

O artigo 3º do DL 9246/2017 traz a seguinte redação:

Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às 

pessoas condenadas por crime:

I - de tortura ou terrorismo;

II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei nº 

11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, 

deste Decreto;

III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem 

grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990;

IV - praticado com violência ou grave ameaça contra os militares e os 

agentes de segurança pública, de que tratam os art. 142 e art. 144 da 

Constituição, no exercício da função ou em decorrência dela;

V - tipificado nos art. 240, art. 241 e art. 241-A, caput e § 1º, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990; ou

VI - tipificado nos art. 215, art. 216-A, art. 218 e art. 218-A do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

 Posto isto, observo que no presente caso, os crimes que originaram os 

autos se tratam dos tipos penais previstos nos artigos 33, caput e 35, c.c 

o 40, V, ambos da Lei 11.343/06, sendo o primeiro equiparado a hediondo.

Ademais, de acordo com o cálculo acostado à fl. 54, o apenado foi 

condenado ao cumprimento de 10 anos, 03 meses e 08 dias de reclusão, 

cumpriu até a presente data apenas 01 ano, 06 meses e 23 dias de 

reclusão e a data prevista para a progressão do apenado ao regime 

semiaberto é em 10.07.2020.

Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro no 

art. 3º, do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando prosseguir no 

cumprimento de sua pena.

Desde já, manifestem-se as partes quanto ao cálculo de fl. 54 e em 

seguida, voltem conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116852 Nr: 7507-98.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLAIR MARTINS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23.775/O

 Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro 

no art. 1º, caput, do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando 

prosseguir no cumprimento de sua pena.Desde já, manifestem-se as 

partes quanto ao cálculo de fl. 552 e em seguida voltem 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 13 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 194858 Nr: 6226-34.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS SANTOS DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, David Alves dos Santos - OAB:23.128-O, JOÃO BATISTA 

CAMARGO DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, indefiro os benefícios de indulto/comutação, com fulcro 

no artigo 1º do Decreto 9246/2017, devendo o reeducando prosseguir no 

cumprimento de sua pena.Desde já, manifestem-se as partes quanto ao 

cálculo de fl. 149 e em seguida voltem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 13 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143811 Nr: 1532-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE MATOS VENANCIO - 

OAB:24835

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Nomeio o advogado supra para acompanhamento do presente ato, razão 

pela qual fixo em 1,0 URH os honorários advocatícios do defensor supra 

nomeado, em virtude de sua atuação nesta audiência e condeno a 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao seu pagamento, nos 

termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94 e Res 096/97 do Conselho Pleno 

da OAB-MT.

O réu foi regularmente citado, porém, a despeito da falta de informação 

referente ao cumprimento da carta precatória, considero o mesmo 

devidamente intimado através de seu procurador constituído, o qual foi 

intimado para a presente audiência através do DJE, razão pela qual, 

decreto sua revelia e determino o prosseguimento do processo sem sua 

presença, nos termos do art. 367 do CPP.

Diante da insistência supra, designo o dia 03/09/2018, às 15:00 horas para 

a oitiva da vítima Lissandra.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Nicoli Damini), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181704 Nr: 11370-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ROMAN, CINTIA CRISTINA CAPATO, 

WILLIAN DIBB DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/OAB-MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647, 

VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA - OAB:17173/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, ressaltando que existe pluralidade de acusados e também 

porque a intimação foi feito ao patrono da Acusada Cíntia Cristina.

Primavera do Leste-MT, 31 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204959 Nr: 1775-29.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão retro, redesigno a audiência para o dia 05.10.2018 às 

15:30 horas.

Sai o presente intimado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210428 Nr: 4292-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE DA SILVA BUCK, RAUL LOPES 

NASCIMENTO, JOSIMAR DA SILVA, ADERSON FRANÇA SOUZA, 

FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça intimo a advogado para devolver 

os autos no cartório imediatamente, haja vista, a pluralidade de réus e 

também a necessidade de prestar informações em habeas corpus.

Primavera do Leste-MT, 21 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192847 Nr: 5736-66.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE 

SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, de acordo com o artigo 67 do Código 

Civil e das demais razões expostas pelo órgão ministerial, JULGO 

IMPROCEDENTE a suscitação de dúvida inversa, por ser inviável a 

reversão da doação do imóvel ao patrimônio público, sem o atendimento 

das exigências preestabelecidas na legislação.Intime os interessados, 

após arquive o feito procedendo às baixas de estilo.Sorriso/MT, 20 de 

agosto de 2018.Anderson Candiotto,Juiz Diretor do Foro.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000390-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS ALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S/A (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000390-54.2017.8.11.0040. AUTOR: 

WILLIANS ALVES GUIMARAES RÉU: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 

do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 

15 de Outubro de 2018, às 17h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo a demandada ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 
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contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 14 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1006034-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA (ADVOGADO(A))

LUANA MARIA DUMKE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (RÉU)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

 

1006034-75.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de: intimar as Partes Autora e Ré cumprirem o disposto no art. 

455 e §§ no que diz respeito à intimação de suas testemunhas. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

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

Processo Número: 1001094-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. G. (AUTOR(A))

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANIA KELLY SMANIOTTO OAB - 024.738.401-13 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

FÁBIO ALEXANDRE DE ALMEIDA GENARI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Autos n. 1001094-33.2018.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 22 de Outubro de 2018, às 09h30min, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de Agosto 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001348-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA CRUZ (REQUERENTE)

DANILO MILITAO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

EDER DE MEIRA COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CHAVES CAMPOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001348-06.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante o teor da certidão 

de id. 13419402, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 01 de 

Outubro de 2018, às 17h00min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 14 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001774-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001774-18.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante o teor da certidão 

de id. 13419495, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 01 de 

Outubro de 2018, às 17h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 14 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004469-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. J. (ADVOGADO(A))

S. K. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. G. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1004469-42.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 17 de Outubro de 2018, às 14h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002295-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CORREA (AUTOR(A))

G. L. C. J. (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

1002295-94.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as partes para manifestarem-se acerca do Laudo 

Pericial, no prazo de 10 dias. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000469-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFLIDES DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1000469-33.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as partes para 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

IRENE QUINTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

1002644-97.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as partes para 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002645-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FRANCISCO LISBOA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

1002645-82.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 
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jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as partes para manifestarem-se acerca do Laudo 

Pericial, no prazo de 10 dias. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001192-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

PONCIANO JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

1001192-52.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as partes para manifestarem-se acerca do Laudo 

Pericial, no prazo de 10 dias. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001192-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

PONCIANO JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

1001192-52.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as partes para manifestarem-se acerca do Laudo 

Pericial, no prazo de 10 dias. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE TEOTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

1000858-18.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as partes para manifestarem-se acerca do Laudo 

Pericial, no prazo de 10 dias. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000353-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DINALVA LOBO SILVA (REQUERENTE)

J. V. S. D. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

1000353-27.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as partes para 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE (ADVOGADO(A))

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

 

1004523-42.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as partes acerca do cronograma apresentado para a 

realização da perícia, ID 14828453. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002796-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR MINUSCULI (AUTOR(A))

BIANARA PRAUSE MINUSCULI SPINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA FELIZ LTDA (RÉU)

 

1002796-14.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 21 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (REQUERIDO)

 

1000168-52.2018.8.11.0040 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$ 1.034,30. Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000779-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (EXEQUENTE)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (EXEQUENTE)

NEIDA PERUZZO (EXEQUENTE)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MOACIR BUSATTA OAB - 604.515.991-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

ELCI DA SILVA FAVERO (EXECUTADO)

LODOVICO PEDRO FAVERO (EXECUTADO)

FABIANO ALVES MARSON (EXECUTADO)

 

1000779-05.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Exceção de Pré-Executividade, no prazo legal. 21 de agosto de 2018 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 40702 Nr: 3530-65.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- 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 Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação dos executados, 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.: 34966 Nr: 4099-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 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(.) 391/392), com a observação da EBCT "mudou-se" e 

"desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139712 Nr: 10505-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES, SOLANGE DOS 

SANTOS JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 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 

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.: 40377 Nr: 3213-67.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SALINEIRO - 

OAB:136831, JÉSSIKA BORGES PORTES - OAB:20940, RODRIGO 

DALFORNO SEEMANN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/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 manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101751 Nr: 4647-81.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO JUNIOR PICCINI, LIBERTY SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:30629/MG, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 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) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial de fl(s). 275/280.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93662 Nr: 5188-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ZIBETTI, Eusimara Ribeiro Silva, RUDIMAR 

ROMELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

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

Declaração de Imposto de Renda do executado(a,s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148188 Nr: 3137-28.2016.811.0040

 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: VALDOCIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.093/MT, 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 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) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial de fl(s). 270/276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146185 Nr: 2072-95.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, SRDSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública, MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - 

OAB:13394

 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.: 148062 Nr: 3073-18.2016.811.0040

 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: JAINE LUCIA DALLAPRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.093/MT, 

GUSTAVO CORRÊA RODRIGUES - OAB:110.459, MARCELO DAVOLI 

LOPES - OAB:143.370/SP, MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135.132, 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 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) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial de fl(s). 219/225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101395 Nr: 4264-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GEAN CRUZ DA SILVA, ELIZEU 

ELEANDRO RAMOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141018 Nr: 11116-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA SALÉH 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO para fins de 

protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125359 Nr: 2624-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALESSANDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/OAB/MT, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14.833, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-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 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.: 100538 Nr: 3303-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.S. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 

ME, NOEL CARLOS RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-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 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.: 100875 Nr: 3683-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO L. K. SAUSEN E CIA LTDA-ME, 

ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 100908 Nr: 3716-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ROSSARI, GANE MARIA ROSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, 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 

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.: 20537 Nr: 728-02.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

MARCELO TADEU FRAGA, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, Evandro Santos da Silva - OAB:5.726-B, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JUNIOR ANTONIO MAGGI 

- OAB:6.544, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 181460 Nr: 9946-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEC, DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGILIO 

MEDEIROS - OAB:4783/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

DEVEDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da petição da 

parte credora de fls. 183/184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 11376 Nr: 530-67.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIO GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Eduardo Hoff da Silva - 

OAB:6179/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 Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58383 Nr: 1824-42.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA NASCIMENTO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIVAN NASCIMENTO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1824-42.2010.811.0040 (Cod. 58383)

Extinção

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por Daiana dos Santos 

Oliveira em relação à Francivan Nascimento Reis, sendo que à fls. 

128/129, o requerido fez a juntada de recibo no valor de R$ 6.000,00, 

requerendo a extinção do processo.

 O original do recibo encontra-se à fl. 139.

 Entretanto, a exequente peticionou nos autos não reconhecendo o 

referido recibo, fls. 131/132, o que deflagrou a realização de prova 

pericial, nos termos da decisão de fl. 142.

 Realizada a perícia grafotécnica, fls. 163/177, a Sra. Perita concluiu que o 

grafismo aposto no campo assinatura do documento questionado proveio 

do mesmo punho do escritos responsável pelo material-padrão presente 

no processo em nome da Sra. Daiana dos Santos Oliveira.

 Portanto, instado a manifestarem-se sobre o laudo pericial, o executado 

requereu a extinção do processo, fls. 178/178verso, ao passo que a 

exequente, manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 180.

 É o breve relato. Decido.

 Diante da conclusão da perícia grafotécnica realizada, bem como a inércia 

da exequente quanto ao laudo depositado nos autos, conclui-se que, de 

fato, houve o cumprimento integral da obrigação pelo executado, razão 

pela qual, acolho o pedido de fls. 178/178 verso para o fim de declarar a 

extinção do presente cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II do 

CPC.

 Custas e honorários indevidos.

 P.R.I.C.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127575 Nr: 3958-66.2015.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566-MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:131.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Autos n.3958.66.2015.811.0040 – (Código: 127575).

 Vistos etc.

 Diante do teor da certidão de fl. 123, bem como dos nocivos efeitos 

decorrentes do decreto de falência, intime-se a requerida pessoalmente 

dos termos da decisão anterior para manifestação no prazo fixado.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, colha-se o parecer do MPE 

e conclusos os autos.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 141124 Nr: 11159-12.2015.811.0040

 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: IFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POJ-E
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11159.12.2015.811.0040 (Cod. 141124)

Vistos etc.

 Certifique a Secretaria se houve impugnação/manifestação das herdeiras, 

eis que regularmente citadas.

 De plano, indefiro o requerimento de fls. 80/82, visto que além de não ter 

sido juntado demonstrativo das alegadas despesas, o inventário necessita 

ser finalizado, bastando para tanto que a inventariante adote as 

providências pertinentes relativamente ao procedimento para apuração do 

ITCD, ou ainda, sua isenção perante a Sefaz.

 Logo, concedo a inventariante o prazo de 15 (quinze) dias para 

demonstrar nos autos o protocolo do requerimento junto à SEFAZ, sob 

pena de remoção do encargo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88773 Nr: 346-28.2012.811.0040

 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: DPDEDMG, ADRC, MADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, ficando suspensa a cobrança, eis 

que beneficiário da Justiça Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se.Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 5468 Nr: 972-04.1999.811.0040

 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): EMILIANO PREIMA, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 É o breve relato. Decido.De largada, convém anotar que a questão afeta 

aos honorários de sucumbência resta superada, eis que já determinado o 

levantamento no bojo dos autos de cód. 101851.Portanto, remanesce o 

exame do pedido relativo aos honorários contratuais. Pois bem. É 

inequívoco que a Advogada subscritora da petição de fls. 338/339 faz jus 

ao percentual contratado, conforme se infere do instrumento particular de 

prestação de serviço juntado às fls. 340/341.Todavia, resta saber se os 

honorários contratuais contratados têm preferência em relação ao crédito 

do ora exequente, cuja penhora foi deferida em 11/06/2014 e averbada no 

rosto dos autos (Cód. 101851) em 01/08/2014.O artigo 22, §4º da Lei nº 

8.906/94 possibilita ao profissional da advocacia requerer ao juízo a 

reserva dos seus honorários, sucumbenciais ou contratuais. Aliás, a 

verba honorária possui natureza alimentar, nos termos do que preceitua a 

Súmula Vinculante nº 47 do STF e o artigo 85, §14 do Código de Processo 

Civil, tendo sido equiparada à verba trabalhista para fins de habilitação de 

crédito junto às demandas de falência e recuperação judicial.Portanto, 

comprovado o ajuste entre as partes quando da contratação da prestação 

de serviços advocatícios, perfeitamente possível a reserva dos 

honorários contratuais, ainda que a penhora tenha sido deferida e 

averbada anteriormente. Pelo exposto, defiro o pedido de reserva de 

honorários formulado por Mayra de Oliveira, no percentual constante do 

contrato apresentado à fl. 340/341.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e traslade-se cópia desta decisão para os autos de cód. 

101851. Após, expeça-se o competente alvará de levantamento do valor 

correspondente aos honorários contratuais à i. Advogada. Quanto ao 

saldo remanescente decorrente depositado nos autos acima referidos, 

providencie a vinculação a este processo, lavrando-se a competente 

certidão.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21707 Nr: 1893-84.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada e, por 

conseguinte, HOMOLOGO o valor dos honorários apresentados às fls. 

367/369, DETERMINANDO que a demandada junte aos autos comprovante 

de pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.Por fim, no mesmo prazo deverá a exequente indicar 

nos autos a correta localização do imóvel penhorado, eis que o pleito de 

concessão de prazo foi realizado em 12/06/2018, ou seja, mais de dois 

meses, entretanto, nenhuma providencia foi adotada pela parte 

i n te ressada .CUMPRA-SE,  exped indo-se  o  necessá r i o .À s 

providências.Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129821 Nr: 5253-41.2015.811.0040

 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: ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, 

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, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - OAB:5769/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5253-41.2015.811.0040 – Código: 129821.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento do Parquet (fl. 48).

 Desta feita, INTIME-SE a parte autora para, querendo, manifestar-se 

acerca dos documentos juntados pelo Administrador Judicial, assinalando 

o prazo de 10 (dez) dias.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 107071 Nr: 10078-96.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAATR, FCAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10078-96.2013.811.0040. – Código Apolo: 107071.
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 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado, no entanto, não logrou êxito.

 Assim, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação exarada à fl. 212, 

INTIMANDO-SE a parte exequente para manifestar-se quanto ao interesse 

na penhora do veículo descrito à fl. 213.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 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.: 29721 Nr: 4151-33.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - 

DIV. CAMINHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.4151-33.2005.811.0040 – Código Apolo:29721.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

de citação da parte requerida.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

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

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176423 Nr: 6913-02.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RAISER LEDUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREITA DAMACENO PEDROSA - 

OAB:18356/E

 Autos n. 6913-02.2017.811.0040 – Código: 176423.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes (fl. 51), que passa a fazer parte integrante da presente, 

para que surta seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na forma estabelecida na 

sentença proferida às fls. 40/42.

 P.R.I.C.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10653 Nr: 2417-23.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAISER LEDUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ IOPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON LUIZ IOPPI - 

OAB:3.300/MT

 Autos n. 2417-23.2000.811.0040 – Código: 10653.

 Vistos etc.

 Ante a juntada da matrícula (fl. 234), LAVRE-SE o termo de penhora 

diretamente em cartório, intimando-se o executado.

 Sequencialmente, INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da 

penhora na matrícula (art. 844, do NCPC), sem o qual se torna inviável a 

alienação.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.

 Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 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.: 102009 Nr: 4933-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE WILLENBORG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Por fim, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.Sendo exitosa a busca, 

EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o respectivo termo, 

na forma do art. 845, § 1º, do CPC.Após, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do 

art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. Havendo manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.Restando infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58570 Nr: 1969-98.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JANETE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1969-98.2010.811.0040- Código Apolo: 58570.

 Vistos etc.

 Pelas razões expostas na decisão de fl. 100, INDEFIRO o pleito de fl. 105.

 Desta feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir a determinação supramencionada.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora pessoalmente, na forma do 

disposto no art. 485, §1º, do CPC, consignando as advertências de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, observando-se que o feito 

encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 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.: 136834 Nr: 8964-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:253137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

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

Processo Civil.Por conseguinte, REVOGO a liminar deferida.CUSTAS, se 

houver, pela parte autora.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17773 Nr: 1924-41.2003.811.0040

 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: ELEUSA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A, MARCOS DOUGLAS W TAQUES DA SILVA - OAB:OAB 

MT/ 16.583

 Autos n° 1924.41.2003.811.0040 (Cod. 17773)

 Vistos etc.

 Tendo em vista que mesmo regularmente intimado, o requerido deixou de 

apresentar contestação no prazo legal, consoante certidão de fl. 196, a 

presente liquidação deve observar o disposto no CPC relativamente ao 

procedimento comum.

 Logo, diante da revelia do requerido, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir a fim 

de liquidar a sentença proferida, ou ainda, informar nos autos caso não 

possua provas a serem produzidas.

 Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 21 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.: 22410 Nr: 2631-72.2004.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, 

MARLENE PIANO POZZOBON, ODAIR TIRITAN, ANA CLAUDIA SOZIN 

TIRITAN, DAVI KOEHLER, LUCIANA DAS MERCES KOEHLER, ELSO 

VICENTE POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PERRONE DE ARAGÃO - 

OAB:120.712/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos n. 2631-72.2004.811.0040 – Código: 22410.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 419/420.

 Oportunamente, se for o caso, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 23119 Nr: 3321-04.2004.811.0040

 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: MARLENE PIANO POZZOBON, ELSO VICENTE 

POZZOBON, COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYANAMID QUIMICA DO BRASIL LTDA, BASF 

S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS, IVAN LAFAYETE BANDEIRA 

LONDRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168804/SP, BRUNA PERRONE DE ARAGÃO - 

OAB:120.712/RJ, HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - 

OAB:109098-A

 Autos n. 3321-04.2004.811.0040 – Código: 23119.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 714/715.

 Oportunamente, se for o caso, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 101742 Nr: 4638-22.2013.811.0040

 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): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4638-22.2013.811.0040 – Código: 101742.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder 

conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Restando infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 202 de 791



 Sorriso/MT., 20 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.: 97758 Nr: 243-84.2013.811.0040

 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): VALDEMIR MARCHIORO, VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 243-84.2013.811.0040 – Código: 97758.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder 

conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Restando infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 103844 Nr: 6878-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6878-81.2013.811.0040 – Código: 103844.

 Vistos etc.

 Considerando que o presente feito aguarda o preparo das missivas a 

serem expedidas para cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

bem como citação do executado, providencia que incumbe a parte autora, 

INDEFIRO a suspensão do feito e DETERMINO a intimação do requerente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento processual, 

sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor, pessoalmente, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21472 Nr: 1709-31.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TAVARES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, TÁRIK FERREIRA - OAB:21931

 Autos n. 1709-31.2004.811.0040 – Código Apolo: 21472.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelo 

exequente (fl. 401), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o necessário à 

baixa das penhoras.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de DireitoAutos n. 1709-31.2004.811.0040 – Código Apolo: 21472.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelo 

exequente (fl. 401), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o necessário à 

baixa das penhoras.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21689 Nr: 1908-53.2004.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: FLAVIO ZANETTI, ROMEU ANTONIO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR JOSÉ SETTER, ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n. 1908-53.2004.811.0040 – Código: 21689.

 Vistos etc.

 Diante da apresentação de novos cálculos pelo exequente, INTIMEM-SE 

os executados para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUEM o 

pagamento do valor indicado à fl. 825.

 Para o caso de não pagamento no prazo acima estabelecido e, nada 

tendo sido mencionado com relação a verba honorária, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), consoante disposto no art. 523, 

§1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 Por fim, relativamente a expedição do alvará de levantamento da quantia 

depositada às fls. 338/339, DEFIRO a expedição, devendo a Secretaria da 

Vara observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.
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 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 2803-33.2012.811.0040

 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: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ITACIR BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/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 as Partes, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 10/09/2018, às 15:00 hrs, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

em tramite pela Comarca de Serranópolis/GO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146908 Nr: 2443-59.2016.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MOACIR CARLOS ELWANGER, LEONIR ELWANGER, JULIANA 

TERESINHA ELWANGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, DETERMINANDO seja expedido o 

competente alvará em favor dos requerentes MOACIR CARLOS 

ELWANGER, LEONIR ELWANGER e JULIANA TERESINHA ELWANGER, 

devidamente qualificados nos autos, para levantamento da importância 

constante às fls. 30-32, junto a Caixa Econômica Federal, em conta 

vinculada ao de cujus JOSÉ IRINEU ELWANGER, ressalvando 

expressamente os direitos de terceiros ou herdeiros não citados ou não 

mencionados no processo.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 20 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.: 39497 Nr: 2373-57.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MACIESKI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Autos n. 2007/296 - Código Apolo: 39497.

 Vistos etc.

 Diante do novo acordo entabulado entre as partes, notadamente com 

relação aos honorários advocatícios, previamente a análise do mesmo, 

entendo necessária a intimação do exequente a fim de regularizar a 

representação processual com relação aos novos procuradores que ora 

subscrevem referido acordo, bem como a intimação dos ex-patronos para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 33589 Nr: 2718-57.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE SANTANA - 

OAB:5384, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, MICHELLE FERNANDA 

PEREIRA - OAB:7.134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Autos n. 2718-57.2006.811.0040 - Código Apolo: 33589.

 Vistos etc.

 Diante do novo acordo entabulado entre as partes, notadamente com 

relação aos honorários advocatícios, previamente a análise do mesmo, 

entendo necessária a intimação do exequente a fim de regularizar a 

representação processual com relação aos novos procuradores que ora 

subscrevem referido acordo, bem como a intimação dos ex-patronos para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26240 Nr: 793-60.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILTON CESAR RIEDI, ALCIDES SOARES DE SOUZA 

NETO, CLAYTON HUDSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MÁRIO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SERGIO FEGURI - 

OAB:5.490, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos n. 793-60.2005.811.0040 – Código: 26240.

 Vistos etc.

 DEFIRO os requerimentos formulados às fls. 767/768.

 Desta feita, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique o paradeiro dos veículos penhorados via Renajud, nos 

termos do artigo 774, inciso IV, do CPC.

 Consigne-se que em caso de inércia será fixada multa, em consonância 

com o disposto no parágrafo único do dispositivo legal supramencionado.

 Indicado onde se encontram os bens, PROCEDA-SE a avaliação e 

intimação (art. 829, § 1º, do CPC).

 No mais e, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o 

pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes 

(SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção 

através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108121 Nr: 640-12.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ FINAZZI LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ARRUGA 

GONÇALVES - OAB:9802, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 
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FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - OAB:11998-A

 Autos n. 640-12.2014.811.0040 – Código: 108121.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

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

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado às fls. 495/496, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60069 Nr: 3367-80.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYLDE COSTA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA TUR LTDA EPP, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:18.983, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - 

OAB:21.098, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13.731, LILI DE SOUZA 

SUASSUNA - OAB:29966, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23.748 PE, WALTER FÉLIX DE MACEDO - OAB:MT/9115

 Autos n. 3367-80.2010.811.0040 – Código: 60069.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a executada Executiva Tur Viagens e Turismo LTDA 

EPP para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor 

indicado às fls. 481/489, sob pena de incidência de multa de dez por cento 

(10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 Por fim, relativamente a expedição do alvará de levantamento da quantia 

depositada às fls. 338/339, DEFIRO a expedição, devendo a Secretaria da 

Vara observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43573 Nr: 519-91.2008.811.0040

 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: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Autos n. 519-91.2008.811.0040 – Código: 43573.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

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

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 232, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003699-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO(A))

LUCILA MARIA MACARI (AUTOR(A))

LUIZ ALVES MACARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PAULO MACARI (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 28/08/2018 às 13:30, para ser 

realizada a Sessão de Conciliação/Mediação junto ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Desta forma, procedo a intimação 

do advogado da parte requerente na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência ora designada. Sorriso, 09 de julho de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

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)
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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;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001951-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

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;

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005755-89.2017.8.11.0040

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:

NELSON LUIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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;

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002758-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. M. (REQUERIDO)

 

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;

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003658-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (DEPRECADO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (DEPRECADO)

DARCY MACIEL COSTA (DEPRECADO)

LUIZ ROGERIO SILVA (DEPRECADO)

 

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;

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 152033 Nr: 5028-84.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RICARDO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO RIBEIRO - OAB:7979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 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.: 50259 Nr: 552-47.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PEDRO FANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE MELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 133680 Nr: 7271-35.2015.811.0040

 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: ITAMAR ANTONIO ROMBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Silveira Gnoato - 

OAB:SC/31003, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerida para que, conforme 

Res. nº 03 18-TJ, Art.15,§1º, publicada 19 04 18, retire a Carta Precatória 

nesta Secretaria a fim de que seja devidamente distribuída via PJE, 

comprovando a distribuição nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129816 Nr: 5249-04.2015.811.0040

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODACIR TOQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103242 Nr: 6239-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

CLAITON PLÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de decurso de prazo, procedo a INTIMAÇÃO do autor 

para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 2138-17.2012.811.0040

 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): ROBERTO MATIAS DA SILVA-ME, ROBERTO 

MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para que junte a planilha 

de débito atualizada, uma vez que a expedição de mandado ficará 

condicionada à apresentanção da mesma, conforme determinação judicial 

de fls.103. E ainda, que comprove nos autos o pagamento das diligências 

do Oficial de justiça para o respectivo cumprimento, por meio da guia do 

site do TJMT.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103143 Nr: 6133-04.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MATIAS DA SILVA-ME, ROBERTO MATIAS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Tendo em vista o Trânsito em julgado, INTIMO a parte embargante para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51903 Nr: 2137-37.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ALCIDO ARVELINO 

MULLER, ERLI MARTINELLI MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, junte aos autos a certidão de óbito do segundo executado, 

bem como que, no mesmo prazo, traga aos autos informações sobre o 

paradeiro da colheitadeira, objeto do contrato, demonstrando, caso seja a 

hipótese, o esgotamento dos meios para localizar o bem.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51903 Nr: 2137-37.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ALCIDO ARVELINO 

MULLER, ERLI MARTINELLI MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora, para recolher a guia de 

Taxas/Custas e ainda Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando 

o pagamento nos autos, para a expedição de Carta Precatória para 

Avaliação do bem penhorado às fls.68, conforme determinação judicial às 

fls.226/228.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000200-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PADILHA (AUTOR(A))

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO GAVINSKI PINTO (RÉU)

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004534-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO ALOISIO BROD (REQUERENTE)

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA HENDGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, que designei o dia 09 de NOVEMBRO de 2018, às 15 horas, 

para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 20 de 

agosto de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EDILSON PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ALVES DO CARMO (RÉU)

RONY FLAVIO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, que designei o dia 09 de NOVEMBRO de 2018, às 16 horas, 

para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 20 de 

agosto de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002609-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BICICLETARIA RODRIGUES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 05 

de OUTUBRO de 2018, às 17 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 1 de agosto de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001220-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. M. (ADVOGADO(A))

C. A. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 
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autora, via DJE, para manifestar-se acerca Certidão do ofício/Oficial de 

Justiça, devendo requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001604-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

ALVARO VALENTE FUGA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEREIRA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, que designei o dia 23 de NOVEMBRO de 2018, às 16 horas, 

para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 20 de 

agosto de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004285-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MAURO CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, que designei o dia 23 de NOVEMBRO de 2018, às 14 horas, 

para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 20 de 

agosto de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44578 Nr: 1561-78.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LEANDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 VISTOS.

1) DEFIRO o requerimento da parte exequente .

2) Assim, determino a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC.

3) Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37928 Nr: 822-42.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIECDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903, MARCELA DE SOUZA GARCIA - OAB:11.016-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Vistos.

1) DEFIRO o requerimento da parte exequente .

2) Defiro o protesto da decisão/sentença, na forma do artigo 517 do NCPC. 

Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária o necessário.

3) Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 5) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52622 Nr: 2655-27.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA ROSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Visto.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82699 Nr: 1619-76.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO.COM - COMERCIO ELETRONICO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Ante ao 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 CONDENAR a parte requerida a restituir o 

valor de R$4.649,70 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e 

setenta centavos), mais eventual valor descontado após a propositora da 

presente ação, salvo se realizado posterior reembolso dos valores pela 

administradora do cartão de crédito (fls. 40), sob pena de enriquecimento 

ilícito, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, 

conforme art. 405, do CC e correção monetária pelo índice INPC, a partir do 

desembolso, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

(art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 85, do CPC, 

CONDENO a requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54911 Nr: 5263-95.2009.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1) DEFIRO o requerimento da parte exequente.

2) Assim, determino a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC.

3) Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81399 Nr: 390-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.F. RAIMUNDO - PERFUMARIA E COSMETICOS 

LTDA - L ACQUA DI FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Vistos.

1- Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

promovido por ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM.

2- Comunique-se o Cartório Distribuidor, ou procedam as anotações 

pertinentes junto ao Sistema PJE, na forma do artigo 134, § 1º, NCPC e art. 

1.228, § 1º, da CNGC.

3- Com o fim de se evitar tumulto procedimental, determino a formação de 

autos apartados, intimando-se a parte para recolhimento das custas, no 

prazo de 15 dias, na forma da determinação contida no art. 1.228, § 2 º, 

da CNGC.

4- Cumpridos os itens 2 e 3, e recolhidas as custas iniciais, voltem 

conclusos para análise da tutela de urgência pleiteada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141956 Nr: 11581-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAR, FNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, Rodrigo Anonni Pazeto - OAB:7.324/MT, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Processo/Código: 141956 Visto/AB Da Oficina de Pais e Filhos A oficina 

de pais e filhos é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

que aborda o tema da separação do casal, tem como finalidade auxiliar as 

famílias que enfrentam conflitos relacionados à ruptura do vínculo conjugal 

a desenvolverem uma relação emocional saudável com os filhos. Em 

análise aos autos, constato a necessidade do comparecimento das partes 

à Oficina de Pais e Filhos, devido ao receio da ocorrência de Alienação 

Parental, por força da Lei 12.318/10 e do art. 699 da Lei 13.105/15, que 

versam sobre o tema, visando dar tratamento adequado ao presente 

conflito familiar, DETERMINO, o encaminhamento do feito ao Centro Judicial 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorriso/MT. Determino a submissão 

das partes, acompanhadas da(s) criança(s) e/ou adolescente(s) à Oficina 

de Pais e Filhos, que realizar-se-á na UNIC – SORRISO/MT, na data de 

05/08/2016 ás 13:00 hs., nos moldes da Lei 12.318/10. Para referida 

OFICINA deverão comparecer, obrigatória e pessoalmente, as partes e 

a(s) criança(s) e/ou adolescente(s), sem prejuízo da intermediação 

pessoal do custos legis. Deveras, as partes serão intimadas 

pessoalmente e os membros da DPE e MPE serão intimados pessoalmente, 

tudo conforme legislação processual e orgânica de regência. Da 

Conciliação (...) Determino submissão das partes à fase autocompositiva 

que será realizada mediante SESSÃO de MEDIAÇÃO realizada pelo 

CEJUSC de SORRISO/MT, na data de 19/08/2016 às 15:00 hs, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordens de Serviço 

de regência do NUCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo. (...) Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 23 de Maio de 2016. Anderson Candiotto Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136389 Nr: 8680-46.2015.811.0040

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida pelos Sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, uma vez que a parte autora não comprovou o 

esgotamento dos meios possíveis para localização do(s) devedor(es), 

consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte 

autora de pessoa jurídica de direito privado (instituição financeira), cabe à 

empresa interessada a manutenção de seus cadastros de clientes 

devidamente atualizados.

2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171024 Nr: 3991-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL DE MIRANDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Não há omissão, obscuridade ou contradição na r. decisão embargada, 

a qual apreciou o pedido liminar de acordo com os requisitos legais 

aplicáveis à espécie e observado o livre convencimento motivado do 

magistrado prolator da decisão.

 2) O que a parte pretende, na verdade, é a própria reforma da r. decisão, 

o que só se admite pela via recursal adequada.

3) Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento.

4) Cumpra-se a r. decisão de fls. 53/55.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141241 Nr: 11226-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO HOFFMANN, ADRIANA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - OAB:4972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 Vistos.

1) Diante da guia de fls. 283, cumpra-se o mandado de fls. 280.

2) Sendo insuficiente o valor da diligência, proceda a intimação da parte 

exequente para complementação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 153029 Nr: 5430-68.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA - ME, UILHAN MARCOS VECHIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) O pedido de penhora online (fls. 18) deve ser direcionado ao juízo 

deprecante, juiz natural da causa.

2) Considerando que a missiva já atingiu sua finalidade (fls. 15), 

devolva-se à origem, com as anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36577 Nr: 5676-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCCDAEV, JRP, JCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Considerando que a executada Juliane Ribeiro foi citada por edital, para 

os fins do art. 854, § 2°, do NCPC, determino sua intimação também pela 

via editalícia.

2) Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após a intimação e nada 

manifestando a executada, proceda a vinculação dos valores depositados 

em conta judicial e expeça-se alvará de levantamento em favor da parte 

credora.

3) Após, intime-se a exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86602 Nr: 6059-18.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 

VILA BELA, Valdevino Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE APARECIDA TESSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Vistos.

1) Intime-se a parte executada quanto ao bloqueio de valores no endereço 

de fls. 22/23, tendo em vista que as tentativas frustradas se deram a 

logradouro diverso daquele onde a parte foi localizada para citação.

2) Consigno que, sendo a diligência negativa, será a parte reputada 

intimada, eis que alterou domicílio sem comunicação ao juízo.

3) Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da intimação e nada manifestando, 

proceda a vinculação dos valores em conta única e expeça-se alvará de 

levantamento à parte credora.

4) Após, diga a parte exequente o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51802 Nr: 2248-21.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Vistos.

1) Intime-se a parte executada, via DJE, para que indique a localização dos 

bens móveis indicados às fls. 149, constantes de sua declaração de 

rendimentos, sob pena de sua conduta ser considerada como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inciso V, NCPC, e 

aplicação da multa correspondente.

 2) Em caso positivo, expeça-se o necessário para penhora e avaliação.

3) Indefiro a suspensão de CNH, CPF, passaporte e cartões de crédito do 

executado, posto que tais medidas não conferem satisfação do crédito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55686 Nr: 5652-80.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO KLASSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Vistos.

1) Defiro o protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 517, do 

NCPC. Expeça-se o necessário.

2) Após, renove-se vista à parte exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40366 Nr: 3212-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI JOSÉ CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELINE AUGUSTO ANDREGUETTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Vistos.

1) Intime-se a parte executada, na pessoa de seus advogados 

constituídos (fls. 118) para que apresente o endereço atualizado da parte.

2) Intime-se, ainda, a parte executada, na pessoa de seus advogados (fls. 

118) para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do NCPC) e incidência 

da multa correspondente.

3) Em caso positivo, expeça-se o necessário para a penhora e avaliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100682 Nr: 3472-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS NETO LTDA (MACHADO 

ATACADO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Intime-se a executada, no endereço de fls. 75, para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 774, NCPC), com aplicação da multa 

correspondente. Frutífero o ato, expeça-se o necessário para penhora e 

avaliação.

2) Persistindo a inércia, defiro o arresto de bens da executada, até o limite 

do valor da execução, procedendo-se imediata avaliação. Lado outro, 

indefiro a imediata remoção dos bens arrestados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 166935 Nr: 1600-60.2017.811.0040

 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: SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE ADEMIR DA SILVA 

VIEIRA - OAB:16344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que, e 

em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 23 de NOVEMBRO de 

2018, às 17:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87675 Nr: 7192-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 Vistos.

1) Defiro o protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 517, do 

NCPC. Expeça-se o necessário.

2) Após, diga a parte exequente o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

3) Nada requerendo, remeta-se o feito ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48539 Nr: 5511-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA COSTA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS DOUGLAS MIRANDA 

- OAB:10514/MS

 Vistos.

1) DEFIRO o requerimento da parte exequente.

2) Defiro o protesto da decisão/sentença, na forma do artigo 517 do NCPC. 

Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária o necessário.

3) Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 5) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105069 Nr: 8134-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRISO DO NORTE BENEFICIADORA E COM.MADEIRA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I R DA SILVA BUOSI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, KELVER OLIVIERO RODRIGUES - OAB:97.315/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o requerimento da parte exequente.

2) Defiro o protesto da decisão/sentença, na forma do artigo 517 do NCPC. 

Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária o necessário.

3) Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 5) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41466 Nr: 4281-52.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Vistos.

1) DEFIRO o requerimento da parte exequente.

2) Defiro o protesto da decisão/sentença, na forma do artigo 517 do NCPC. 

Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária o necessário.

3) Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4) Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 5) Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118842 Nr: 9208-17.2014.811.0040

 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: MARIA DAVID CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440
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 Vistos.

1) Indefiro o cumprimento de sentença postulado às fls. 223, uma vez que 

a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade judiciária (fls. 39).

2) Diante do v. acórdão, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3320 Nr: 859-55.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIDAN - AVIAÇÃO AGRÍCOLA DANNI 

LTDA., ADMIR ANTÔNIO ZEN, MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B, MAURO 

ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de fls. 335, uma vez que a localização dos bens 

imóveis ali descritos pode ser obtida diretamente junto ao Cartório 

Imobiliário pela própria parte interessada, visto tratar-se de informação 

pública.

 2) Intime-se a parte exequente para manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa dos autos 

ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91140 Nr: 2769-58.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA, YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, EDSON 

PEREIRA DOS SANTOS, DOUGLAS MAMORÉ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:16.943-A/MT, PAULO MEDEIROS MAGALHÃES GOMES - 

OAB:OAB-MG 84.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente sobre o pedido de suspensão do feito 

formulado pela parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85296 Nr: 4621-54.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DA MOTTA GULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15.209 MT, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478, 

MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:MT/4272

 Vistos.

1) Manifeste-se a parte exequente quanto ao pedido de suspensão do 

feito formulado às fls. 322/324, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141500 Nr: 11369-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

AUTOPEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de fls. 44/45, tendo em vista que a parte executada já 

foi pessoalmente citada às fls. 39/40.

2) Renove-se intimação da parte exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo provisório e/ou extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124009 Nr: 1839-35.2015.811.0040

 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): CATIA DELGADO PEREIRA, CLAUDIA MARIA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Vistos.

1) Proceda a vinculação dos valores bloqueados às fls. 59 em conta 

judicial.

2) Após, considerando a inércia da executada, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores em favor da parte exequente.

3) Na sequência, renove-se intimação da parte exequente para manifestar 

quanto os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4729 Nr: 266-21.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINEU BRESCANSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Fls. 160/161: defiro.

2) Expeça-se o necessário, intimando-se o executado na sequência.

 3) No mais, intimem-se os representantes legais da empresa, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem balanço especial, nos termos do 

art. 861, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45295 Nr: 2248-55.2008.811.0040

 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: MARCELO FELIPE MORELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO, IDALINO 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Vistos.

1) Defiro o protesto da sentença, na forma do art. 517, do NCPC. 

Expeça-se o necessário.

2) Defiro, ainda, a inclusão da parte executada junto aos cadastros de 
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inadimplentes, na forma do art. 782, § 3°, do NCPC, devendo a Sra. 

Gestora Judiciária providenciar a alimentação do Sistema SerasaJud.

3) Após, diga a parte exequente o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53799 Nr: 4113-79.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMARA BUENO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Vistos.

1) Diante das tentativas frustradas de intimação da executada quanto ao 

bloqueio de valores (fls. 83/85) e considerando que se trata do endereço 

correto (fls. 72), expeça-se carta precatória para intimação da devedora 

quanto à penhora online, na forma do art. 854, § 2°, do NCPC.

2) Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da intimação e não havendo 

manifestação da executada, autorizo o levantamento da quantia pela 

credora, com a expedição do respectivo alvará.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45876 Nr: 2812-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 Vistos.

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

indique a localização dos bens móveis constantes de sua declaração de 

rendimentos (fls. 180), sob pena de sua conduta ser considerada como 

ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inciso V, NCPC, 

com posterior incidência de multa.

2) Indicada a localização dos bens, expeça-se o necessário para penhora 

e avaliação.

3) Após, manifeste-se a parte exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 5336-72.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MILTON MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVANA CRISTINA FRITSCH MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, RENATO LUIS 

RONCON - OAB:11465/MT, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a citação por edital da parte executada e a apresentação de 

defesa por curador especial, e considerando ainda o resultado infrutífero 

da penhora online, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1911 Nr: 655-11.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CDCDMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMTCEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 Vistos.

1) Intime-se a parte executada, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, bem como sua localização, sob 

pena de sua conduta ser reputada como ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 774, inciso V, do NCPC), com posterior aplicação da multa 

correspondente.

2) Defiro o protesto do pronunciamento judicial (sentença), na forma do 

art. 517, do NCPC. Expeça-se o necessário.

3) Defiro, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, via Sistema SerasaJud. Providencie a Sra. 

Gestora o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 15674 Nr: 2814-14.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEIVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

CLODOALDO DE OLIVEIRA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CREUZA 

FERNANDES DE OLIVEIRA, DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Vistos.

1) Defiro o requerimento da parte exequente (fls. 203).

2) Expeça-se o necessário para avaliação dos imóveis indicados pela 

parte exequente.

3) Após, manifeste-se a parte exequente em prosseguimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95089 Nr: 6913-75.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIER TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTORA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES 

COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BISCARO - 

OAB:11 276-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, LUCIANO PERUFFO - OAB:15812-A

 Vistos.

1) Defiro o protesto da sentença judicial, porém, com fulcro no art. 517 do 

NCPC. Expeça-se o necessário.

 2) Proceda as alterações necessárias quanto aos nomes das partes junto 

ao Sistema Apolo.

3) Após, manifeste-se a parte exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 11850 Nr: 1011-30.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ANTÔNIO DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO SCATOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos.

1) Fls. 1042: defiro.

2) Para os fins da r. decisão de fls. 1039/1040, expeça-se mandado de 
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intimação ao executado, para cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do 

art. 774, inciso IV, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122055 Nr: 616-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR ANTONIO GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Vistos.

1) A restrição veicular já foi inserida no sistema RENAJUD às fls. 101.

2) Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído 

(fls. 62) para que indique a localização dos bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 774, V, NCPC) e aplicação da multa correspondente.

3) Em caso positivo, expeça-se o necessário para penhora e avaliação.

4) Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131118 Nr: 5933-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de alienação judicial de fls. 85, uma vez que a decisão 

que determinou a penhora foi revogada às fls. 71, não havendo constrição 

patrimonial pendente que autorize a venda do bem.

2) No mais, considerando o resultado infrutífero da penhora via BacenJud 

(fls. 76), manifeste-se a parte exequente em prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51837 Nr: 2270-79.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DIDOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA DA COSTA 

SILVA - OAB:49522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126.504

 Vistos.

1) Defiro o pedido de fls. 356/357.

2) Intime-se a parte executada, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do saldo remanescente, sob pena de livre 

penhora.

3) Após, manifeste-se a parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44474 Nr: 1464-78.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCELIZE SUELI GHIZZI GUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Vistos.

1) Na forma do art. 861, do NCPC, intimem-se os representantes legais da 

empresa “Cerealista Guolo Ltda” para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente os balanços especiais, na forma da lei.

2) Após, renove-se vista à parte exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60977 Nr: 4270-18.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES PALHANO - GRUPAL CORRETORA DE 

MERCADORIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Fls. 94: defiro.

2) Providencie a inclusão dos patronos junto ao Sistema Apolo.

3) Após, concedo vista dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma 

requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146194 Nr: 2079-87.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO GONÇALVES CAVALCANTI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15.985-B, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que satisfaça a obrigação pactuada, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), por dia de atraso no cumprimento da obrigação, além da incidência 

da cláusula penal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10155 Nr: 1998-03.2000.811.0040

 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: INDÚSTRIA E COM. DE BEBIDAS NORTE AÇU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIFE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Vistos.

1) Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre os valores 

apresentados pela executada às fls. 345/346, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2) Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45073 Nr: 2004-29.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDER LEANDRO SETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89203 Nr: 785-39.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, ELIANE 

PEREIRA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10954 Nr: 109-77.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS, ISDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930

 VISTOS.

1- Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

promovido por EVANDRO SANTOS DA SILVA.

2- Comunique-se o Cartório Distribuidor, ou procedam as anotações 

pertinentes junto ao Sistema PJE, na forma do artigo 134, § 1º, NCPC e art. 

1.228, § 1º, da CNGC.

3- Com o fim de se evitar tumulto procedimental, determino a formação de 

autos apartados, intimando-se a parte para recolhimento das custas, no 

prazo de 15 dias, na forma da determinação contida no art. 1.228, § 2 º, 

da CNGC.

4- Cumpridos os itens 2 e 3, e recolhidas as custas iniciais, voltem 

conclusos para análise da tutela de urgência pleiteada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 11113 Nr: 267-35.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS, ISDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930

 VISTOS.

1- Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

promovido por EVANDRO SANTOS DA SILVA.

2- Comunique-se o Cartório Distribuidor, ou procedam as anotações 

pertinentes junto ao Sistema PJE, na forma do artigo 134, § 1º, NCPC e art. 

1.228, § 1º, da CNGC.

3- Com o fim de se evitar tumulto procedimental, determino a formação de 

autos apartados, intimando-se a parte para recolhimento das custas, no 

prazo de 15 dias, na forma da determinação contida no art. 1.228, § 2 º, 

da CNGC.

4- Cumpridos os itens 2 e 3, e recolhidas as custas iniciais, voltem 

conclusos para análise da tutela de urgência pleiteada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27173 Nr: 1654-46.2005.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: CCDO&OL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIPL, PFMFES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MORAES MALCON - 

OAB:25171/RS, PAULO ROSEK - OAB:RS 26684

 VISTOS.

1- Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

promovido por C. CÉZAR DE OLIVEIRA & OLIVIERA LTDA - ME.

2- Comunique-se o Cartório Distribuidor, ou procedam as anotações 

pertinentes junto ao Sistema PJE, na forma do artigo 134, § 1º, NCPC e art. 

1.228, § 1º, da CNGC.

3- Com o fim de se evitar tumulto procedimental, determino a formação de 

autos apartados, intimando-se a parte para recolhimento das custas, no 

prazo de 15 dias, na forma da determinação contida no art. 1.228, § 2 º, 

da CNGC.

4- Cumpridos os itens 2 e 3, e recolhidas as custas iniciais, voltem 

conclusos para análise da tutela de urgência pleiteada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28419 Nr: 2876-49.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 VISTOS.

1) INTIME-SE a parte executada para que indique bens passíveis de 

penhora, bem como sua localização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do 

NCPC), com aplicação da multa correspondente (artigo 774, parágrafo 

único, do NCPC).

2) Em caso positivo, expeça-se o necessário à penhora e avaliação.

3) Em caso negativo, diga a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

4) Silente a parte exequente, remetam os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102756 Nr: 5712-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLOR DO SERRADO COMUNICAÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 VISTOS.
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1) INTIME-SE a parte executada para que indique bens passíveis de 

penhora, bem como sua localização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do 

NCPC), com aplicação da multa correspondente (artigo 774, parágrafo 

único, do NCPC).

2) Em caso positivo, expeça-se o necessário à penhora e avaliação.

3) Em caso negativo, diga a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

4) Silente a parte exequente, remetam os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40913 Nr: 3735-94.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAISE & BAISE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDE TEREZINHA PADILHA DOS SANTOS, 

VALDIR PADILHA DOS SANTOS, GILBERTO CARDOSO DE ALMEIDA 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7975-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42784 Nr: 5562-43.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CARDOSO DE ALMEIDA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA MARIA DE MELO BAISE, ANDREA 

CHRISTINA DE MELO BAISE, DANIELE DE MELO BAISE BARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DANIELE DE MELO BAISE BARTH - OAB:11.277-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90706 Nr: 2331-32.2012.811.0040

 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: BAISE & BAISE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARDOSO DE ALMEIDA SOBRINHO, 

ROMILDE TEREZINHA PADILHA DOS SANTOS, VALDIR PADILHA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123476 Nr: 1570-93.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE LIMA, JANES ALMEIDA RIOS 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON, SONIA 

PERONDI POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141956 Nr: 11581-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAR, FNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, Rodrigo Anonni Pazeto - OAB:7.324/MT, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

termos do art. 455 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30044 Nr: 4478-75.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGINO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLOCAR CHAPEAÇÃO E MECANICA DE 

AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, zalaudio - OAB:5.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ZIBETTI - 

OAB:9063-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 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

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERIDA 

PARA COMPARECER AO ATO E PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA 

TESTEMUNHA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, nos 

termos do art. 455, caput, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122434 Nr: 876-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO JOSE DA SILVA, CJS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94621 Nr: 6373-27.2012.811.0040

 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: DIVINO MARTENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13.431-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41739 Nr: 4602-87.2007.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HENRIQUE ZIMPEL, ELTON RENATO 

HOLLENBACH ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE LA CRUZ QUINTANA - 

OAB:45.440-PR, FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:25.698PR, FIRMINO 

GOMES BARCELOS - OAB:4770-B, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101311 Nr: 4173-13.2013.811.0040

 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: PAULO ROBERTO JUSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MAIS VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4306 Nr: 1341-32.1998.811.0040

 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: PAULO JACOB, MARIA JUCILENE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERI BRUNORO, CELINA DE SIQUEIRA 

BRUNORO, CLAIR REOLON, FIORENTINO MORESCO, OLZIDE MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84337 Nr: 3565-83.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBDN, MGN, CWBDN, SOLANGE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOZA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3565-83.2011.811.0040

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MARCIA BARBOSA DE NOVAES e MARCIO GOMES 

NOVAES e CRISTIAN WILLIAM BARBOZA DE NOVAES e SOLANGE 

GOMES

PARTE REQUERIDA: JOSE BARBOZA DE NOVAES

INTIMANDO(A, S): M. B. de N., e M. G. N., e C. W. B. de N., e 

Representante Legal: Solange Gomes, Cpf: 00532435958, Rg: 2519205-1 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Passo Fundo, 1787, 

Bairro: São Mateus, Cidade: Sorriso-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte AUTORA acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que compareça na Defensoria Publica 

a fim de retirar o alvará, bem como manifestar interesse no 

prosseguimento do feto, sob pena de não o fazendo ser o presente 

processo entinto.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos.1) Diante das tentativas frustradas em 

contatar com a parte exequente, conforme noticiado pela DPE (fls. 141), 

intime-se a parte exequente por edital, na forma do art. 246, IV, do 

NCPC.2) Decorrido o prazo sem manifestação, tornem conclusos para 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do NCPC.Cumpra-se.

 .

 Eu, Danila Trindade J. A. Garcia, digitei.

 Sorriso - MT, 13 de agosto de 2018.

Danila Trindade J. A. Garcia

Gestor(a) Judiciário(a) em substituição

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116466 Nr: 7455-25.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, FERNANDO 

AUGUSTO SHOGO KADOYA, SANDRA EMY MARUYAMA KADOYA, ANA 

PAULA NAOMY KADOYA, PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GREVE - OAB:211.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 7455-25.2014.811.0040

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

EXEQÜENTE(S): MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EXECUTADO(A,S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP e FERNANDO 

AUGUSTO SHOGO KADOYA e PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA e 

SANDRA EMY MARUYAMA KADOYA e ANA PAULA NAOMY KADOYA

CITANDO(A,S): Executados(as): Paulo Henrique Takeshi Kadoya, Cpf: 

98594192134, Rg: 1262564752 Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: local incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/10/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 108.671,05

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Em 12 de agosto de 2013, firmaram Exequentes e 

Executados, instrumento Particular de Renegociação de Débito e outras 

avenças, onde estes confessaram dever àquela o valor de R$167.113,13, 

a ser pago em 02 parcelas, da seguinte forma: a 1ª parcela, no valor de 

R$80.990,00, teve vencimento no dia 15 de agosto de 2013, e a 2ª 

parcela, no valor de R$ 86.123,13, teve seu vencimento no dia 30 de 

outubro de 2013. Entretanto os executados não arcaram com o pagamento 

da última parcela do acordo, restando-se inadimplentes pelo valor 

originário de RS 86.123,12. Estarão sujeitos a multa de 10% sobre os 

valores exigíveis, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com 

base na variação positiva de IGPM/FGV.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos.1. DEFIRO o requerimento retro para 

consultar através do sistema BACENJUD e SIEL/TRE o endereço 

atualizado da parte requerida/executada PAULO HENRIQUE TAKESHI 

KADOYA, inscrito no CPF sob o nº. 985.941.921-34. Para tanto, 

DETERMINO à Secretaria da 3ª Vara Cível que diligencie junto aos sistemas 

informatizados.2. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário 

para citação.3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o 

disposto no art. 256, II, do NCPC, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da 

parte requerida/executada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar 

as advertências de praxe.4. Decorrido o prazo para resposta e não 

havendo manifestação, certifique-se a ocorrência. Nessa hipótese, 

nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na 

forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo 

prazo legal para apresentação de resposta.5. Após, renove-se vista à 

parte autora/exequente para manifestação.6. Na sequência, havendo 

interesses de menores/incapazes, vista ao MPE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

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

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Danila Trindade J. A. Garcia, digitei.

 Sorriso - MT, 10 de agosto de 2018.

Danila Trindade J. A. Garcia

Gestor(a) Judiciário(a) em substituição

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150137 Nr: 4201-73.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da(o,s) certidão do Oficial de 

Justiça, no prazo de 15 (quinze)) dias, sob pena de devolução da Carta 

Precatória, independentemente de cumprimento, nos termos do capítulo 2, 

seção 7, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004703-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

ANTONIETA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004703-24.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIETA OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por ANTONIETA OLIVEIRA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado implantar o benefício de 

auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela 

antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Somente há nos autos 

laudos médico atestando a incapacidade da parte autora, não havendo 

quaisquer exames e/ou outros laudos a corrobora-los, a fim de comprovar 

a incapacidade alegada, a qual somente restará comprovada após a 

realização da perícia judicial. Do exposto, ante a fragilidade das provas em 

fase de cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004832-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

MATILDE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004832-29.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MATILDE OLIVEIRA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por Morte c/c 

tutela antecipada ajuizada por MATILDE OLIVEIRA RIBEIRO contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 
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objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do beneficio 

previdenciário em razão do falecimento de José Roberto Ribeiro, em 

03/02/2014. Sustenta que formulou pedido de concessão de benefício 

administrativamente o qual, no entanto, restou indeferido. Com a inicial 

juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em 

que a autora pretende que o requerido seja condenado a lhe conceder o 

benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu 

convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca 

da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela 

pretendida não se encontram presentes. Para a concessão do benefício 

de pensão por morte, necessário se faz a demonstração da condição de 

segurado do falecido, bem como da situação de dependência da 

Requerente, nos termos do artigo 74 da Lei 8.213/91. Analisando 

detidamente os documentos juntados aos autos, infere-se que não restou 

comprovado, pelo menos neste momento, a verossimilhança da alegação, 

em razão de inexistência de prova inequívoca a comprovar a qualidade de 

segurado do falecido, nesta quadra processual não há como acolher o 

pedido de tutela antecipada. Isso porque, a última contribuição do de cujus 

se deu em 13/08/2012 (Num. 14820485), tendo o falecimento ocorrido em 

03/02/2014 (Num. 14820474), ou seja, há mais de ano e 06 meses após a 

cessação das contribuições. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a antecipação 

da tutela só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do 

direito pleiteado, com evidente receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, além da reversibilidade da medida. A não comprovação do 

atendimento aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de 

legalidade do deferimento, o que se verifica no caso dos autos, em que 

não há comprovação de condição do segurado do de cujus. Do exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004689-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

BARBINO BENJAMIM MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004689-40.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BARBINO BENJAMIM MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 26379 Nr: 946-93.2005.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORES EDUARDO FERNANDO SCHUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO 

- OAB:16.005/MT

 Isto posto e ainda considerando que, indubitavelmente, a Fazenda Pública 

possui meios eficazes e próprios para comprovação do deferimento do 

parcelamento suscitado pelo autor, POSTERGO A ANÁLISE DE 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, para momento posterior a manifestação 

da exequente a respeito dos fatos alegados pelo executado.Por outro 

lado, considerando que o executado juntou certidão negativa de débitos 

expedida pela exequente (fl. 174), considerando que há indícios do direito 

do executado, bem como considerando que não trará nenhum prejuízo ao 

processo, uma vez que a execução se encontra garantida pela penhora 

de fls. 133-136, SUSPENDO A VENDA JUDICIAL DESIGNADA PARA O DIA 

23/08/2018, consignando que o ato poderá ser novamente designado, 

caso se mostre necessário.Sendo assim, INTIME-SE a exequente para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar a respeito do requerimento de fls. 163-170 

e seus docs. de fls. 174-188.Sem prejuízo, proceda-se com o necessário 

para imediata suspensão do ato de venda judicial designada, cientificando 

o leiloeiro nomeado acerca dessa decisão. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 9932-55.2013.811.0040

 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: ROVENA CAETANO DA SILVA

 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:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 289-303, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131456 Nr: 6114-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA MATOS GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente fls. 163-138, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81411 Nr: 6385-12.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que a parte executada foi citada por edital (fl. 100), nomeio 

como curador especial o representante do Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade de Sorriso – UNIC, para defender os interesses da requerida, 

nos termos do art. 72, II, do NCPC.

Assim, intime-se o curador especial para, querendo, apresentar embargos 

à execução, no prazo legal.

 Após, manifeste-se a parte autora e, na sequência, conclusos.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002934-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NYCHARLES DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002934-15.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006681-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LADY LAURA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1006681-70.2017.8.11.0040 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 14753910, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT,21 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006708-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA TEIXEIRA (AUTOR(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA (ADVOGADO(A))

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

 

Processo: 1006708-53.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos ID. 14764619. Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003380-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DILMA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003380-18.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE JESUS CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000195-35.2018.8.11.0040 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, 21 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

GENI GOFFI CANHETE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003387-10.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DOUGLAS KOCH (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002093-83.2018.8.11.0040 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, 21 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

GLEICIELLE FATIMA SANTOS UNTAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001834-25.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA HAUBERT BORDIGNON (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010522-85.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14817861, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT,21 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010334-29.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE FRASSON (EXEQUENTE)

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA (ADVOGADO(A))

BRF S.A. (EXECUTADO)

JULIO CESAR GOULART LANES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8010334-29.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14823473, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT,21 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000110-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (REQUERENTE)

MARCELO MAURILIO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000110-83.2017.8.11.0040 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 14863034, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT,21 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011195-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO DIAS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY VEDOVATO DOS 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 10 de 

OUTUBRO de 2018, às 10:40 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: 1002229-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANE SILVA COSTA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1002229-51.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14837178, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT,21 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

MARIA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002527-72.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA 

CRUZ DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável 

constatado (comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração 

de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

LEONICE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1003104-84.2017.8.11.0040 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, 21 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STFANELA GATTO (REQUERENTE)

FELLIPE MAKARI MANFRIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000103-57.2018.8.11.0040 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 Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14850304, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT,21 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000189-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PAULO CHANPAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ (ADVOGADO(A))
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KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANTONIO MARCELINO (TESTEMUNHA)

JAQUELINE MARTILHA RAMOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000189-62.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VICENTE PAULO CHANPAM 

REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO, DETRAN - 

MATO GROSSO SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de ação declaratória 

negativa de propriedade de veículo c/c exclusão dos débitos tributários 

sob o bem móvel proposta por VICENTE PAULO CHANPAM em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO MATO GROSSO-DETRAN-MT. Alega o reclamante que no 

ano de 1994 vendeu um veículo Ford Corcel, ano 1977, placa MA-0057, ao 

Sr. “Melzinho”, no município de Marcelândia-MT. Contudo, ante a ausência 

da transferência de propriedade, os débitos tributários são gerados até 

hoje em seu nome. Diante disso, postulou: a) declaração de inexistência 

de relação jurídica de propriedade do reclamante e o veículo; b) exclusão 

de seu nome como proprietário no órgão de trânsito competente; c) 

isenção de responsabilidades originadas sobre o veículo desde a data da 

alienação. Em contestação o DETRAN/MT alegou: a) preliminar de 

ilegitimidade passiva; b) perda do objeto em virtude da Resolução n. 

661/2017 do CONTRAN; c) ausência de interesse de agir. Por sua vez, o 

ESTADO DE MATO GROSSO alegou a responsabilidade do reclamante em 

proceder a transferência do veículo. Realizada audiência de conciliação, 

restou inexitsa (id. 7235401). Em audiência de instrução e julgamento fora 

inquirida a testemunha Jaqueline Martila Ramos Marcelino (id. 12768802). 

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não merece prosperar, 

porquanto a Constituição Federal é expressa ao prever a solidariedade 

entre o ente federativo e suas autarquias (CF, art. 37, §6º). DA PERDA DO 

OBJETO. Estou em afastar a preliminar de perda de objeto da ação, uma 

vez que se sustenta em alegações que se confundem com o mérito da 

demanda. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Em relação a preliminar 

de falta de interesse de agir, não restou configurada, porquanto o 

reclamante busca o reconhecimento da alienação de seu veículo para 

isenta-lo dos débitos tributários posteriores. DO MÉRITO. Com efeito, o 

reclamante alega que vendeu seu veículo em 1994 a pessoa conhecida 

por “Melzinho”, mas pela ausência de formalização da transferência de 

propriedade os débitos tributários continuam vinculados ao seu nome, 

postulando pela isenção do pagamento dos referidos débitos tributários 

por não ser o real proprietário do veículo. Nesse contexto, tem-se que a 

pretensão do reclamante se baseia na tradição do veículo a pessoa do Sr. 

“Melzinho”, atual proprietário do veículo e responsável pelos débitos 

originados após a alienação. Em consonância com o art. 1.267 do CC, 

ocorre a tradição na medida em que transfere a posse e o domínio, sendo 

esta suficiente para desonerar o anterior proprietário do pagamento do 

imposto, desde que conveniente e convincentemente comprovada. No 

caso em crivo, o reclamante não obteve êxito em comprovar 

inequivocamente a alegada tradição do veículo, porquanto os documentos 

acostados aos autos não indicam que houve a tradição alegada. Além 

disso, a testemunha Jaqueline Martila Ramos Marcelino, afirmou que 

possuía seis anos na época, e se recorda que o reclamante tinha o 

veículo Corsel e não viu mais o veículo. Depois disso, o reclamante 

apareceu com outro veículo azul, e nunca mais viu o reclamante com o 

Corsel. Desta feita, verifico que o reclamante não logrou êxito em 

comprovar a tradição do veículo Corsel, pois sequer indica o nome do 

adquirente para possibilitar a vinculação do débito ao atual proprietário, 

ônus esse, que lhe incumbia (NCPC, art. 373, I). Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DO NOME 

DO PROPRIETÁRIO DO REGISTRO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO NÃO 

COMPROVADA. DESCABIMENTO. Não comprovada a tradição do veículo, 

inviável a exclusão do nome do propriedade no registro do órgão de 

trânsito. Caso dos autos em que o autor, além de ter não comunicado a 

venda do veículo, sequer sabe informar o nome do adquirente. Em relação 

a cada veículo, devidamente individualizado, deve existir uma cadeia 

dominial. É ônus do proprietário, que pretende exonerar-se de tal 

condição, no mínimo, revelar ao órgão de trânsito o nome do atual 

possuidor do veículo, a fim de resguardar direitos de terceiros em razão 

de atos ilícitos eventualmente praticados na condução do automóvel. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONECRÁTICA. 

(Apelação Cível Nº 70061936381, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

08/05/2015) DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

SORRISO, 29 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMARIO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

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 10:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010375-98.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FERRAGENS INDAMAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BS S.A. (EXECUTADO)

 

Processo: 8010375-98.2012.8.11.0040 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 que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004427-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONGOLD PESQUISA MINERAIS 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 31 de 

OUTUBRO de 2018, às 08:40 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: 1003272-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JONATHAN GOMES LIMA (REQUERENTE)

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 
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NOVEMBRO de 2018, às 11:00 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: 1003391-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1003391-81.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12112700, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 21 de agosto 

de 2018 Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003274-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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 11:20 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: 1000469-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (REQUERENTE)

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL 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 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003279-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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 AS PARTES (RECLAMANTE e 

RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 14 de NOVEMBRO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 156247 Nr: 7128-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JHONATAS FERREIRA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da manifestação do requerente nas fls. 26/27 e do documento 

de fl. 28, declaro extinto o presente procedimento em razão da perda 

superveniente do pedido.

Intime-se o requerente na pessoa dos advogados, e após, proceda-se as 

baixas necessárias e arquive-se..

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 51882 Nr: 2325-30.2009.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAIR NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante os documentos de fls. 86/87, intime-se o Ilustre Advogado do 

requerente para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 192029 Nr: 5279-34.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Processo nº. 5279-34.2018.811.0040.

Código nº. 192029.

Inquérito Policial

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia oferecida em face do acusado CLEBERSON 

GONÇALVES DE ALMEIDA, buscando apurar a prática, em tese, do delito 

previsto no artigo 303, 306 E 165-A da Lei n°. 9.503/97.

 Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; inexistindo, 

por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo 

melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, 

salvo, também, melhor instrução, recebo-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.

Acosto aos autos neste momento Certidão de Antecedentes Criminais do 

denunciado.

Atendendo ao pedido ministerial e observando que a conduta imputada ao 

acusado bem como seus antecedentes se amoldam nos requisitos do 

benefício, dispostos no art. 89 da Lei 9.099/95, desde já designo audiência 

para o dia 27 de agosto de 2018, às 17:00 horas, para apresentação da 

proposta de suspensão condicional do processo.

 Após, ao MPE para que apresente as condições da Supensão 
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Condicional.

 Conforme requerido pelo MPE, oficie-se o pronto socorro para, no prazo 

de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo o prontuário médico da vitima 

ANA PAULA MIGUEL AZEVEDO.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sorriso - MT, em 06 de agosto de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183937 Nr: 74-24.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO BEZERRA SILVA, VANDERLEI 

MARCILIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:

 INTIMAR OS NOBRES ADVOGADOS DRS. CEZAR CALINOSKI JUNIOR E 

DR. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTEM SUAS RAZÕES RECURSAIS NOS PRESENTES 

AUTOS EM FACE DE SEUS ASSISTIDOS, HAJA VISTA QUE OS MESMOS 

MANIFESTARAM DESEJO DE RECORRER DA R. SENTENÇA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145032 Nr: 1439-84.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDMP

 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): MANOEL DE MACEDO PRADO, Rg: 

1231635999SSP/M, Filiação: Dulcineia Dutra de Macedo e José Prado, data 

de nascimento: 29/04/1981, brasileiro(a), natural de Igarapé Grande-MA, 

casado(a), repositor, Telefone 66-9630.9061. 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 referimento procedimento investigatório que, 

na data de 21 de janeiro de 2016, por volta das 12h00min, nesta cidade e 

comarca de Sorriso/MT, o denunciado MANOEL DE MACEDO PRADO, 

ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-esposa Edilene da Silva 

Decidido Prado, descortina-se dos autos que, nas mesma condições de 

tempo e lugar alhures descritas, o denunciado praticou vias de fatos em 

face de sua ex-esposa. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou 

como no incurso no artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 21 da Lei 

das Contravenções Penais.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido ministerial retro, 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, 20 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.: 143071 Nr: 326-95.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZANDRO CEZAR DA SILVA, Cpf: 

05324189995, Filiação: Maria Luiza da Silva e Hipolito Henrique da Silva, 

data de nascimento: 24/01/1987, brasileiro(a), natural de Coronel 

Vivida-PR, convivente, mecânico, Telefone 66-9929-1294. 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 procedimento investigatório que, na data de 

12 de dezembro de 2015, por volta das 21h25min, na Rua Manoel 

Nobrega, bairro: Bela Vista, neste município e comarca de Sorriso/MT, 

ELIZANDRO CEZAR DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua 

convivente Clarisse Terezinha Buth, e apurou-se, outrossim, que nas 

mesmas circuntância de tempo e lugar acima descrito, o denunciado 

ameaçou causar mal injusto e grave. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou como no incurso no artigo 129, § 9° e artigo 147, ambos 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, 20 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.: 163954 Nr: 11517-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 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): RICARDO CARDOSO FARIA, Cpf: 

02764159579, Rg: 1357245203, Filiação: Odete Aparecida Cardoso e 

Antonio Faria, data de nascimento: 23/10/1987, brasileiro(a), natural de 

São João do Ivai-PR, convivente, mecânico industrial, Telefone 

66-9.9601-8143. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do inquérito policial incluso que, na data de 10 

de dezembro de 2016, por volta das 22h30min, na Av. Santa Catarina, n° 

370, bairro: Benjamim Raiser, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o 

denunciado RICARDO CARDOSO FARIA, praticou vias de fatos contra sua 

companheira, ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira 
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Rosângela Alves Pereira.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  1 1 5 1 7 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

163954)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou RICARDO CARDOSO FARIA, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 21, da Lei das Contravenções 

Penais e 147, caput, do Código Penal, com observância da Lei 11.340/06, 

tendo em vista os fatos ocorridos no dia 10/12/2016.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, 20 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.: 143935 Nr: 782-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON APARECIDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON APARECIDO DE ANDRADE, 

Filiação: Oliverio da Luz Andrade e de Orentina Rodrigues de Andrade, 

data de nascimento: 12/05/1983, brasileiro(a), natural de Iguatemi-MS, 

solteiro(a), servente de pedreiro. 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 Oficial de Justiça obrigatoriamente deverá indagar se o 

denunciado DESEJA RECORRER DA SENTENÇA DE FLS. 93/97 , 

certificando nos autos..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para o fim de, com espeque no teor do art. 419 do Código de 

Processo Penal, DESCLASSIFICAR o crime consignado na proposta 

acusatória, imputado ao acusado Edilson Aparecido de Andrade, 

devidamente qualificado, denunciado como incurso nas sanções previstas 

no art. 121, § 2.º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, para a infração penal de lesões corporais [art. 129, caput do Código 

Penal] e, como consectário natural da nova definição jurídica dos fatos, 

CONDENAR o requerido pela prática do delito de lesões corporais.I. Da 

Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.No tocante 

aos antecedentes criminais tenho que os registros indicados nas fls. 

53/55 dos autos, que referem à existência de processos criminais já 

findos, tendente a apurar a prática de dois crimes de furto qualificado, e 

que originaram a emissão de duas sentenças condenatórias, devem ser 

consideradas em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. 

É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘bis in idem’ tem 

como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que 
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caracteriza-se viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não 

coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do 

instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.º 

241 do STJ [cf.: STF, HC n.º 94.839/RJ, 2.ª Turma, Relator: Ministro Cezar 

Peluso, julgado em 08/09/2009; STF, HC n.º 99.044/SP, 2.ª Turma, Relator: 

Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].Não existem nos autos dados 

técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter 

positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta 

social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não 

deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando 

da fixação da reprimenda penal, pois características fundamentalmente 

pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou 

negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, que deve 

simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.No que tange à 

culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima e as consequências do crime, considero que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavorável ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção dos 

antecedentes criminais), afigura-se perfeitamente justificável o 

distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma 

operadora judicial, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao 

réu em 07 (sete) meses de detenção.Feito isso, passo a fixação da PENA 

PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma de enfoque, observa-se que, 

consoante análise anteriormente desenvolvida, ao acusado, em função da 

existência de condenação pretérita à conduta desfechada na presente 

relação jurídica de direito processual, pela prática do crime preconizado no 

art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal, ao réu deve ser cominado o 

atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. De outro lado, não 

se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. Assim, como 

forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a 

pena fixada na razão de 03 (três) meses, ficando a pena provisória no 

patamar de 10 (dez) meses de detenção. Ultrapassada tal etapa, passo a 

fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 10 (dez) meses de detenção, 

em razão da ausência de causa de aumento e diminuição da pena.II. Do 

Regime de Cumprimento.A pena será cumprida em regime SEMI-ABERTO, 

inicial, de acordo com o art. 33 ‘caput’ do Código Penal.III. Da Substituição 

da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da 

Suspensão Condicional da Pena.Deixo de proceder à substituição da pena 

privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos em função da 

existência de clarividente vedação normativa, que impede a concessão do 

benefício da conversão em razão de o réu apresentar o atributo da 

reincidência específica em crime doloso [art. 44, inciso II do Código Penal]. 

De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também 

não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena; e 

isso também se justifica porque o réu identifica-se com o atributo da 

reincidência específica em crime doloso [art. 77, inciso I do Código 

Penal].IV. Da Análise da Possibilidade do Acusado Apelar em Regime de 

Liberdade.Concedo ao réu Edilson Aparecido de Andrade o direito de 

apelar em liberdade, exceto se por outro motivo não estiver preso, em 

razão da ausência, no caso concreto, de ressonância nas hipóteses 

previstas para prisão preventiva, não sendo recomendado o recolhimento 

do requerido à prisão [art. 312 c/c o art. 387, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Penal].E, isso se justifica porque, segundo torrencial 

entendimento jurisprudencial existente a respeito do tema, como forma de 

se prestigiar a aplicação do princípio da prevalência do estado de 

inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88], não obstante a prolação de um 

édito de condenação, em se tratando de réu que respondeu ao processo 

em regime de liberdade, sem causar qualquer embaraço ao normal 

andamento do feito, não se afigura lícito impor ao condenado o 

recolhimento ao cárcere para apreciação de eventual recurso apelatório 

como resultado direto e linear da sentença condenatória, máxime se 

inexiste, até o presente momento, fundamentação concreta para justificar 

a necessidade da medida constritiva de liberdade.Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ter sido 

assistido pela Defensoria Pública. Transitada em julgado a sentença e 

mantida a condenação:a) preencha-se e remeta-se o boletim individual 

estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII 

do Código de Processo Penal];b) forme-se e remeta-se o processo de 

execução à Vara das Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 

7.210/1984].D’outra banda, no que tange à questão alusiva à suspensão 

dos direitos políticos, a que faz menção o art. 15, inciso III da CRFB/88, 

penso que a sua concretização não ser afigura viável na hipótese 

concreta. E, isso se justifica porque, como forma de dar vazão ao princípio 

da razoabilidade e da proporcionalidade — também conhecido como 

princípio da proibição de excesso —, da individualização da pena e da 

motivação das decisões judiciais, alçados ao ‘status’ de postulados de 

estirpe constitucional [art. 1.º, inciso III, art. 3.º, inciso I, 5.º, incisos LIV e 

XLVI e art. 93, inciso IX, todos da CRFB/88], há a necessidade de se 

traçar um liame de pertinência, a ser entrelaçado entre a suspensão dos 

direitos políticos (efeito) e a natureza e a gravidade da ação humana que 

deu azo ao delito, assim como a quantidade e a modalidade de execução 

da pena (causa primária), para que, somente então, seja aquilatada, por 

parte do hermeneuta, a necessidade/conveniência da adoção da medida 

de privação. A aplicação irrestrita do comando normativo estampado no 

art. 15, inciso III da CRFB/88, de molde a englobar indiscriminadamente 

casos de condenação por crimes culposos, delitos de menor potencial 

ofensivo, demais infrações penais que a legislação de direção impõe a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a 

suspensão condicional da pena, não só profana os postulados reitores da 

matéria, como também não traduz o verdadeiro propósito da norma, que 

passa a noção de que a condenação criminal, que habilita a privação do 

exercício dos direitos políticos, relaciona-se àquela que, em função da 

privação da liberdade do indivíduo, a fruição deste direito encontra-se 

obstaculizado.Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 

5ª vara. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.Às providências.Sorriso/MT, 30 de março de 2017.Glauber 

Lingiardi StrachiciniJuiz Substituto,em substituição legal

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 20 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.: 191555 Nr: 4996-11.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSON DE SOUSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 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.: 145370 Nr: 1635-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 1635-54.2016.811.0040 (Código 145370)

VISTOS/KP.

Trata-se de recurso em sentido restrito manejado contra a decisão 

derradeira, primeiramente, caso não o feito, certifique-se o(a) Senhor(a) 

Gestor(a) quanto a tempestividade do recurso interposto às fls. 329.

Após, em sendo tempestivo, recebo o recurso em sentido estrito 

interposto e, desde já, mantenho a decisão pelos seus próprios 

fundamentos.

Posteriormente, nos termos do art. 588 do CPP, se ainda não feito, vista à 

parte recorrente pelo prazo de 02(dois) dias e, na sequência, à parte 

recorrida pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 
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contrarrazões recursais.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, 

remetam os autos ao e. TJMT para apreciação do recurso interposto, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 16 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137397 Nr: 9318-79.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 9318-79.2015.811.0040 (Código 137397)

SENTENÇA

VISTOS/KP.

Cuida-se de AÇÃO PENAL promovida em desfavor do réu LUIZ BEZERRA 

DE ARAUJO, que visa apurar a prática do crime previsto no art. 241-D, da 

Lei n.º 8.069/90.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Consoante se extrai dos autos, em razão de expressa menção acerca da 

morte do réu, fato este que vem atestado através da respectiva Certidão 

de Óbito carreada aos autos na fl. 134, considero que a declaração da 

extinção da punibilidade, relativamente ao presente processo penal, é 

medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de LUIZ 

BEZERRA DE ARAUJO, devidamente qualificado, relativamente à prática 

do delito descrito no art. 241-D, da Lei n.º 8.069/90, fazendo-o com 

fundamento nas disposições previstas no bojo do art. 107, inciso I do 

Código Penal.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição.

Por fim, proceda o Cartório com as comunicações de estilo, sobretudo 

para os Institutos de Identificação e para o Tribunal Regional Eleitoral.

Dê-se ciência ao MP.

P.R.I.C., providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de agosto 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135484 Nr: 8231-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 Processo: 9231-88.2015.811.0040 Código 135484

VISTOS/MV

Chamo o feito a ordem para corrigir as deliberações em audiência de item 

4.a fazendo constar o afastamento do lar do agressor pelo prazo de 20 

(vinte) dias conforme acordado em audiência de conciliação. Da mesma 

forma, corrijo o item 4.b, fazendo constar a proibição do agressor se 

aproximar da residência pelo prazo de 20 (vinte) dias, assim, deliberando 

em consonância ao acordado em audiência de mediação realizada em 

16/08/2018.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137545 Nr: 9402-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- 

considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram que 

a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em audiência, 

poderia dinamizar situação de constrangimento, com fundamento no 

conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, determino a retirada 

do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da inquirição da(s) 

ofendida(s) e/ou testemunha(s); 3- Defiro o pedido endoprocessual de 

ASSISTENCIA À ACUSAÇÃO, na forma legal e, no ponto, sobre oitiva da 

testemunha referida ANDREIA STOKNA, INDEFIRO por encontrar 

correlação da sua oitiva com a imputação penal versado nessa ação 

penal. 4- Na forma do artigo 402 do CPP, acerca do pedido oral da 

assistencia da acusação, especificamente sobre prazo para juntada de 

documentos e midias, havendo relevancia no argumentado oralmente, 

DEFIRO a juntada e fixo prazo de 03 (tres) dias para JUNTADA; Assim, 

após tal juntada, vista sucessiva das midias juntadas à DEFESA e ao MPE, 

no prazo sucessivo de 03 (tres) dias. 5- Defiro juntada dos documentos 

apresentados pelas partes nesta oralidade e, para prosseguimento da 

instrução, visando o INTERROGATÓRIO PESSOAL DO ACUSADO, designo 

o dia 12/09/2018 às 09:30 horas , saindo todos intimados, sendo que tal 

ato processual se dará por VIDEOCONFERENCIA, com concordância das 

partes presentes. 6- Fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a 

equipe multidisciplinar juntar relatorio do DEPOIMENTO ESPECIAL realizado 

nesta oralidade na forma da lei 13.431/17, sendo que, após, vista às 

partes pelo prazo sucessivo de 03 (tres) dias. 7- AO DEMAIS, MANTENHO 

O PROCESSO CONCLUSO PARA APRECIAÇÃO DOS VARIADOS PEDIDOS 

ORAIS REALIZADOS NESTA AUDIÊNCIA. 8- Saem os presentes intimados. 

Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110819 Nr: 1052-68.2009.811.0055

 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: ITEC - INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO E 

CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254259 Nr: 20054-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRBS S/A CDC TANGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AGUIAR FERREIRA 05856109163

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:317.046 - SP, DOUGLAS ALVES VILELA - OAB:264.173-SP, 

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:178930/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157251 Nr: 5872-91.2013.811.0055

 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): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDIO NORTE 

LTDA, INEZ NEGRELLO BENDEROVICZ, FABIANO BENDEROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64702 Nr: 6212-45.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 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: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora dos termos do Ofício nº 1122/2018 de fls. 334/335 

encaminhado pela Primeira Vara de Campo Novo do Parecis, nos autos da 

carta precatória código 64702, requerendo levantamento topográfico, com 

imagem aérea e/ou acompanhamento de agrimensor a fim de localizar e 

definir com exatidão a localização e perímetro do imóvel para que seja 

possível efetivar a avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188529 Nr: 5436-64.2015.811.0055

 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): D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI 

MARIANO DA SILVA DALMASO

 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:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

72/72-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem as cartas precatórias a serem 

distribuídas nas comarcas de Várzea Grande, Nova Monte Verde, Sorriso 

e Sinop devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição 

devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188529 Nr: 5436-64.2015.811.0055

 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): D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI 

MARIANO DA SILVA DALMASO

 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:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228606 Nr: 17267-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO BORGES DA SILVA

 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:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249940 Nr: 16555-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUX BRASIL LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 

ESTANDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em cumprimento à 

legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) 

da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, praticando o 

que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC), 

bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos a fim 

de que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 485, § 

1º, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168833 Nr: 9571-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em cumprimento à 

legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) 

da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, praticando o 

que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC), 

bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos a fim 

de que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 485, § 

1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136044 Nr: 6263-17.2011.811.0055

 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): FRANCIELI FERREIRA DA SILVA EXOVAIS ME, 

FRANCIELI FERREIRA DA SILVA, SANDRO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em cumprimento à 

legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) 

da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, praticando o 

que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC), 

bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos a fim 

de que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 485, § 

1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 6194-24.2007.811.0055

 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: EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

BRASIL E MOVIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rogério Gonçalves - 

OAB:118.906/SP, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, Danielli 

Neves da Silva - OAB:286965/SP, Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, Guilherme Cordeiro Neto - OAB:18981, Jane Soo 

Jin Kim Hong - OAB:232799/SP, Maria Cristina Apolinário Del Passo 

- OAB:204539/SP, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB:37.829, 

REINALDO WOELNER - OAB:8462, Roberto Morais Baccini - OAB:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em cumprimento à 

legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) 

da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, praticando o 

que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC), 

bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos a fim 

de que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 485, § 

1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 26536 Nr: 3166-53.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR TADEU OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARY ANGELA 

FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - 

OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA 

DE MAEDA - OAB:20.912-PR

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em cumprimento à 

legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) 

da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, praticando o 

que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC), 

bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos a fim 

de que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 485, § 

1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 699 Nr: 801-36.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON RIBEIRO, BENEDITA 

MUNIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882-MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108292 Nr: 6963-95.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TEIXEIRA LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 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

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 24987 Nr: 865-36.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 
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MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247459 Nr: 14718-58.2017.811.0055

 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: NIVALDO DOS SANTOS

 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

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a advogada da 

parte autora para manifestar acerca da petição de fls. 159/160 que 

informa o cumprimento da liminar, no prazo de cinco dias, tendo em vista a 

carga dos autos realizada no período de 04.07.2018 a 20.08.2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135792 Nr: 5994-75.2011.811.0055

 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): VALDINEI MALAQUIAS DE SOUSA, MANOEL 

MALAQUIAS DA SILVA JUNIOR, CELSO MACHADO DE VASCONCELOS, 

ELIZABETE ROSA DA LUZ VASCONCELOS, CLARINDA DE PAULA SILVA

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 318, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 320/321, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168292 Nr: 8765-21.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO ANTONIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 8765-21.2014.811.0055, 

Protocolo 168292, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156961 Nr: 5576-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 398, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória para ser 

distribuída na comarca de Cuiabá, devendo, na ocasião, apresentar cópia 

das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175196 Nr: 17170-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, 

JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9146/MT

 De início, não obstante a parte executada informar a existência de pleito 

de suspensão do leilão, requerido na ação rescisória por ela proposta, 

não constam dos autos decisão determinando a aludida suspensão, 

conforme exige o artigo 969 do CPC. Aliás, sequer constam dos autos a 

existência de qualquer decisão prolatada na aludida ação rescisória.Não é 

o simples ajuizamento da aludida ação rescisória que impedirá o 

prosseguimento da execução. Caso este Juízo determine a suspensão do 

trâmite processual pela simples propositura da ação rescisória, estaria, 

impreterivelmente, usurpando competência do Juízo “ad quem”, pois cabe 

a ele, conforme o aludido artigo 969 do CPC, determinar ou não a 

suspensão da execução.(...)No vertente caso, trata-se de direito 

absolutamente disponível, sendo certo que a inércia anterior da parte fez 

com que se presumisse a aceitação tanto da avaliação quanto do cálculo 

da dívida.No mais, passou ao largo qualquer justificativa plausível acerca 

do motivo pelo qual a parte executada deixou de se manifestar no prazo 

assinalado.Por fim, quanto ao edital de praceamento, a parte executada 

deixou de indicar expressamente onde residiria as alegadas 

“irregularidades formais”, apenas indicando vagamente a ausência de 

documentos necessários e certidões de dívidas e tributos.Por todo o 

exposto, INDEFIRO o pleito de suspensão do leilão judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64654 Nr: 6142-28.2007.811.0055

 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: LUIZ ALBERTO GOTARDO, ESPOLIO DE SERGIO 

EVARISTO VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO

 (...) Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora, razão por que 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Por 

conseguinte, JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional, declarando a 

resolução da relação negocial, com a reintegração da parte 

demandada/reconvinte na posse dos imóveis, condicionado à apuração 

em liquidação por arbitramento do valor devido a título de arrendamento 

dos imóveis e compensação com os valores pagos pela parte autora, 

apenas com a atualização desses valores pelo IGP-M, com o depósito em 

favor da parte autora/reconvinda, se se apurar saldo em favor dele. 

Dessa feita, se a compensação, como explicitado na sentença, apurar que 

os valores pagos, devidamente atualizados pelo IGP-M, são inferiores aos 

devidos pelo arrendamento ou, no mínimo, igualam-se, a parte 
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demandada/reconvinte será reintegrada na posse sem qualquer outra 

providência. Ainda como consequência da vertente sentença, REVOGO a 

liminar deferida às fls. 121/122. Por conta da lide principal, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa principal, 

conforme prevê o art. 85, § 2º do CPC. Por conta da lide reconvencional, 

CONDENO a parte autora/reconvinda ao pagamento das despesas, custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa reconvencional, conforme prevê o art. 85, § 2º do CPC. A 

propósito: 9...) Por oportuno, DECLARO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. 

EXPEÇA-SE alvará em favor do perito atinente aos honorários periciais. 

P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231329 Nr: 19992-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CANEI

 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: CARLOS ALFREDO STORT 

FERREIRA - OAB:OAB/MS 5159, OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 

5.588

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na exordial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.JULGO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.OFICIE-SE ao 

CRI de Tangará da Serra/MT, para, no prazo de 15 dias, proceder à baixa 

da averbação da vertente demanda na Matrícula do imóvel n. 10.526. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor 

da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa com relação à parte autora, na forma do § 3º do art. 98 do 

CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179192 Nr: 21259-15.2014.811.0055

 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: FABIO BROGGI, VIVIANE GARCIA DE SIQUEIRA 

BROGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CANEI, LEANDRO DA MOTTA 

LAMEIRA, IONE DA MOTTA LAMEIRA, ALUG ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALFREDO STORT 

FERREIRA - OAB:OAB/MS 5159, CARLOS EDUARDO DA MOTTA 

LAMEIRA - OAB:14.182 MS, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, 

JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 

5.588, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, razão por que DECLARO rescindindo o contrato pactuado, de 

modo que condeno a demandada Luciana à devolução do sinal pago, com 

a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da 

ação.Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244554 Nr: 12415-71.2017.811.0055

 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: JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO REZENDE DA COSTA, JOVITA 

MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fls. 212/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228959 Nr: 17633-17.2016.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 78 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 404,14 (Quatrocentos e 

Quatro Reais e Catorze Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando a Oficial de Justiça Lubia Nunes da Costa, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6479 Nr: 515-92.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR PAULO SANINI, BEATRIZ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 337 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 110,22 (Cento e Dez Reais 

e Vinte e Dois Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a 

Oficial de Justiça Lubia Nunes da Costa, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273063 Nr: 3465-39.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI BARBOSA DA SILVA, SD PM TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:, RAFAEL SOARES 

DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 60 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246231 Nr: 13792-77.2017.811.0055

 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: JANDDIRA DE MARI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO FERNANDES 

ROBOREDO - OAB:89.774 OAB/SP

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na exordial e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte demandante. Bem por isso, 

CONDENO a parte demandante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa 

suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC.Por oportuno, DECLARO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213309 Nr: 4738-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADB, IKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILENE MARIA 

TORQUATO VILLAR, para devolução dos autos nº 

4738-24.2016.811.0055, Protocolo 213309, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 56726 Nr: 6240-47.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico que o petitório de fls. 200/202 é tempestivo, bem como que em 

cumprimento à respeitável determinação de fl. 194 intimo a parte 

exequente para manifestar acerca do mesmo, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262313 Nr: 26452-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAR, MAYANA PRISCILA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOARES RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que, em atenção ao teor da manifestação de fls. 60/61, tem-se 

que considerando o término do credenciamento da equipe técnica do juízo 

ocorrido no dia 22/07/2018, bem como de que segundo informações da 

Gestora Geral desta Comarca não há previsão de finalização do processo 

seletivo para credenciamento de nova equipe técnica, cujo processo 

tramita na Diretoria do Fórum sob o nº 2933-65.2018.811.0055 - código 

272360, não foi possível dar cumprimento à decisão de fls. 21 relativa à 

intimação da equipe técnica para a realização do estudo psicossocial.

Certifico, ainda, que intimo a parte autora para tomar conhecimento acerca 

do teor da presente certidão.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140843 Nr: 147-58.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITM, CTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, JUCILÉIA DE REZENDE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar o que 

lhe for de direito.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272348 Nr: 2914-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a advogada da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca do teor da petição de fl. 72.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciáro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251145 Nr: 17620-81.2017.811.0055

 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: WRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez
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Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226279 Nr: 15270-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDSR, GHDSD, LFDSRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Certifico que intimo as partes para manifestarem acerca da certidão de fl. 

70, requerendo o que for de direito.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155399 Nr: 4026-39.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASC, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDC

 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:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, e por 

reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, mediante as baixas necessárias. Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25053 Nr: 957-14.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DALL AGLIO GAI, JOCELIA MARIA 

SANTOS GAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3044/MS, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:5914-B, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, RITVA CECILIA DE QUEIROZ G. 

VIEIRA - OAB:7960-MS

 Certifico que, haja vista a atualização do débito apresentada pelo 

exequente em fl. 629v.º, intimo os executados para manifestarem, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141357 Nr: 674-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LUIS MAYER, SCHEILA MARESILDA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO EDUARDO ZAMPARONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, Kézia G. S. Saragiotto - OAB:8.370

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre as 

informações prestadas à fl. 180, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273702 Nr: 4033-55.2018.811.0055

 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): ANDREIA PEREIRA RIBEIRO, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 54/94, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142216 Nr: 1619-94.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a requerente para dar prosseguimento aos autos, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116874 Nr: 6885-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LEOVEGILDO JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o exequente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248603 Nr: 15488-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 76, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte 

exequente efetue o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez reais 

e vinte e dois centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 239201 Nr: 6697-93.2017.811.0055

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LOPES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação ter sido devolvida duas 

vezes pelo motivo "ausente", intimo a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7300 Nr: 1481-21.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, ERVI DALLA LIBERA, 

DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIA 

LT, ROBERTO DALLA LIBERA, ESPOLIO DE LEDILSE BASSANI DALLA 

LIBERA, ADRIANA DALLA LIBERA, EDIMIR JOSE SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Certifico que, haja vista a petição do executado em fls. 1153/1158, intimo 

a exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120192 Nr: 10087-52.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA FERREIRA BARBOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre as 

informações prestadas pela 216/220 pelo Diretor-Presidente Interno do 

MTPREV, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191913 Nr: 8336-20.2015.811.0055

 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: MARCELO ANTONIO DE MELLO, IZA PEREZ RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA, COMERCIO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA - 

OAB:206.319/SP, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322

 Certifico que que intimo as partes para se manifestarem sobre o laudo 

pericial de fls. 191/242, bem como para apresentarem seus respectivos 

pareceres técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 108/117, apresentados 

pela requerida, bem como os embargos de declaração de fl. 118, 

apresentados pelo requerente, são tempestivos. Sendo assim, em razão 

de possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, 

intimo as partes para se manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 205240 Nr: 18869-38.2015.811.0055

 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: RUNEI SALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, 

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, INSTITUTO MANTENEDOR DE 

ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B, MARCELO GONÇALVES - 

OAB:125.559/MG, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737, WESLEY ALVES PEREIRA - OAB:132.745/MG

 Certifico que intimo as partes para apresentarem alegações finais, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150550 Nr: 10624-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO 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

 Certifico que intimo as partes de que o início da perícia foi designado para 

o dia 15/10/2018, às 13h00min, bem como para que acostem ao feito os 

documentos elencados à fl. 493, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240024 Nr: 7821-14.2017.811.0055

 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 DORA VILHAGRA - ME, MARIA DORA 

VILHAGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 
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documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 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:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 23, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Via Santa Terezinha, a ser depositada em guia própria 

a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170063 Nr: 11194-58.2014.811.0055

 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: ANTÔNIO ESPINDOLA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:325.150-SP, DANIELA PATINI - OAB:11.660-MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654-MG

 Certifico que, a sentença de fls. 253/261 transitou em julgado na data de 

18/07/2018, sem interposição de recurso pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246239 Nr: 13795-32.2017.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO SOARES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57105 Nr: 6576-51.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Certifico que, intimo a exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, cientificando-a que, no caso de silêncio, o processo 

será suspenso por 1 ano, nos termos do despacho de fl. 227, a seguir 

transcrito: "...Encerrado o prazo de suspensão requerido sem qualquer 

manifestação das partes, intime-se a parte exequente 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). Havendo 

manifestação, registro que às fls. 207 já foi determinada a alienação do 

imóvel penhorado."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247850 Nr: 15022-57.2017.811.0055

 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: EDSON SALES DOS ANJOS, MARIA DE FATIMA 

INDALECIO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que, intimo os requerentes para retirarem a carta de adjudicação 

expedida, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263578 Nr: 27402-15.2017.811.0055

 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): ROGERIO FERREIRA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, analisando a informação de fl. 40 da Diretoria do Foro, 

consta um depósito no valor de R$ 369,56 na Central de Processamento 

de Diligências do TJMT, o qual, ao que me parece, foi efetuado pelo 

requerente. Dessa forma, intimo-o para que traga aos autos o respectivo 

comprovante, no prazo de 5 dias, a fim de ser, posteriormente, repassado 

à oficiala de justiça e, caso houver pagamento a maior, devolvido ao 

depositante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174840 Nr: 16764-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO, ESPOLIO DE 

JOÃO DO PRADO ARANTES

 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, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:MT 15.688/A

 Autos nº. 174840.

Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 476, pois não restou demonstrada a necessidade 

de se permanecer com o processo em carga até fevereiro de 2019.

Ademais, caso necessário, a parte autora poderá extrair fotocópia dos 

autos.

Permaneçam os autos suspensos até março de 2019, ocasião em que, 

deverá ser intimada a parte autora para informar, no prazo de 15 dias, 
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quanto ao prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174935 Nr: 16876-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONZAGA CHAVES, SERGIO MITSUKAZU 

NOMURA, LEONILDA MORATELLI, LEONOR LEITE DE SOUZA, SERGIO 

GRAPEGIA, ESPOLIO DE EDWALTER ALVES DE CARVALHO, ADELINA DA 

SILVA LOOSE, ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI, EDILAINE DE 

CARVALHO DO NASCIMENTO, JOSUÉ MATHEUS DE MATTOS, TEREZINHA 

DETONI BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:MT 15.688/A

 Autos nº. 174935.

Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 501, pois não restou demonstrada a necessidade 

de se permanecer com o processo em carga até fevereiro de 2019.

Ademais, caso necessário, a parte autora poderá extrair fotocópia dos 

autos.

Permaneçam os autos suspensos até março de 2019, ocasião em que, 

deverá ser intimada a parte autora para informar, no prazo de 15 dias, 

quanto ao prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56720 Nr: 6235-25.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO EDISON FAGUNDES JARDIM, REGIS 

AIRTON DA MOTTA, CLÁUDIO AFONSO DIAS DA MOTTA, IONE DA 

MOTTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

MOTTA LAMEIRA - OAB:14.182 MS, DIOGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:12231/MS

 Autos nº. 56720.

Vistos,

Cumpra-se o penúltimo parágrafo da decisão de fls. 329.

Após, conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227584 Nr: 16330-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONALDO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 227584.

 Vistos,

Indefiro o pedido de busca de bens pelo sistema ANOREG, uma vez que 

este magistrado não possui acesso ao sistema. Ademais, conforme 

certidão de fls. 58, o Sr. Oficial de Justiça já efetuou busca de bens no CRI 

local, não encontrando nenhum imóvel em nome da parte executada.

Quanto ao pedido de reconsideração da decisão de fls. 71, que indeferiu o 

pedido de busca pelo sistema Infojud, tenho que merece ser acolhido, uma 

vez que restou demonstrado que a parte exequente esgotou todos os 

meios de localização de bens da parte executada.

Conforme certidão de fls. 58, foram realizadas buscas no DETRAN-MT, 

tendo encontrado apenas uma motocicleta a qual não foi localizada para 

ser penhorada. Também não foram encontrados imóveis em nome da parte 

executada, conforme certidão do CRI local (fls. 57).

Às fls. 68 foi realizada a busca de ativos financeiros da parte executada, 

por meio do Bacenjud, contudo, apenas foi encontrada quantia ínfima, que 

acabou sendo desbloqueada.

 Ante o exposto, defiro a requisição de declaração de imposto de renda da 

parte executada do último ano, por meio do sistema INFOJUD.

 Realizada neste data a busca, constatei que a parte executada não 

prestou declaração à Receita.

 Assim, intime-se novamente a parte exequente com a advertência de que 

a execução será suspensa por 01 ano, caso não sejam indicados bens 

passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 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, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos 

termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169154 Nr: 10007-15.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE INCACIO BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 18.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Autos nº. 169154.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 120, cumpre-me substituir o perito nomeado por 

outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de Processo 

Civil.

Assim, nomeio como perito o médico Dr. Carlos Alexadre Neto da Silva, 

médico ortopedista, e-mail: carlosalexandreortopedista@gmail.com, 

podendo ser encontrado no Centro Médico, localizado na Avenida 

Tancredro Neves, nº 481-W, Tangará da Serra-MT, telefone: (65) 

99987-6300 e (65) 3311-2310, para realizar perícia médica, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega 

do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, deverá requerida arcar 
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com os honorários, como já determinado às fls. 95.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

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

requererem o que de direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226888 Nr: 15781-55.2016.811.0055

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226888.

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Financiamento S/A, em face de Gilson Fogo, ambos devidamente 

qualificados nos autos, buscando a apreensão do bem descrito na inicial, 

alienado fiduciariamente em garantia, justificando o pleito por se encontrar 

a parte requerida em mora.

 Deferida a liminar (fls. 20/21) e realizadas duas tentativas de localização 

do bem, estas restaram infrutíferas (fls. 30 e fls. 41)

 Às fls. 53 a parte autora pugnou pela conversão em ação de execução, 

juntando demonstrativo atualizado de débito (fls. 54).

 É o necessário à análise e decisão.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora aditou a inicial para 

requerer a execução do crédito na forma do art. 829 e seguintes do 

Código de Processo Civil, sendo certo que a relação processual realmente 

ainda não foi angularizada.

 Assim, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, converto em 

execução e 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 tempestivamente o pagamento voluntário, 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 intimado 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, 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 tentativas de citação 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 5 (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.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173374 Nr: 15043-38.2014.811.0055

 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: ANA ROSA RAMOS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 18.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Autos nº. 173374.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 150, cumpre-me substituir o perito nomeado por 

outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de Processo 

Civil.

Assim, nomeio como perito o médico Dr. Carlos Alexadre Neto da Silva, 

médico ortopedista, e-mail: carlosalexandreortopedista@gmail.com, 

podendo ser encontrado no Centro Médico, localizado na Avenida 

Tancredro Neves, nº 481-W, Tangará da Serra-MT, telefone: (65) 

99987-6300 e (65) 3311-2310, para realizar perícia médica, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega 

do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, deverá requerida arcar 

com os honorários, como já determinado às fls. 127-Vº.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

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

requererem o que de direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 199694 Nr: 14534-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT 1ª VARA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 Autos nº: 199694.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 58, devendo ser lavrada a penhora por termo nos 

autos.

 Formalizada a penhora, intime-se a parte executada, nos termos do art. 

841 do Código de Processo Civil.

 Após proceda-se a avaliação, sendo que concedo o prazo de 15 dias 

para a parte exequente indicar a localização do imóvel, sob pena de 

devolução da missiva.

 Decorrido o prazo acima sem que a parte exequente tenha informado a 

localização do imóvel, certifique-se e devolva-se a presente carta 

precatória, com as homenagens deste Juízo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286645 Nr: 14477-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 286645.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução com pedido de liminar ajuizada por Polo 

Comércio de Veículos LTDA em face de Ademir Zuffo, ambos qualificados 

na inicial.

Alega o exequente ser credor do executado do valor de R$ 60.942,14 

(sessenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), 

decorrente do inadimplemento de um contrato de compra e venda.

 Aduz que o pagamento se realizaria por meio de um carro de menor valor 

dado como parte de pagamento e vários cheques, sendo que os com 

vencimentos para os dias 30/03/2017, 30/04/2017, 30/05/2017, 30/06/2017 

e 30/08/2017, voltaram pelo motivo 11 e 12.

Sendo assim, em sede de liminar, requer o arresto de dinheiro via 

Bacenjud, bloqueio de bens imóveis junto aos cartórios de Rondonópolis e 

Tangará da Serra e veículos por meio de Renajud.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/37.

 É o necessário à análise e decisão.

Com sabido, para que o ocorra o deferimento das medidas pleiteadas 

antes da tentativa de citação do executado, se mostra necessário que a 

parte exequente comprove nos autos a probabilidade do direito invocado 

quanto à existência literal da dívida líquida e certa, somado ao fato da 

parte executada estar tentando alienar os seus bens, ou ainda, que está 

caindo em insolvência, o que poderá acarretar perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo.

 No caso dos autos, em cognição sumária, verifico que restou 

demonstrada a existência da dívida líquida e certa pelos documentos que 

instruíram a inicial.

 Todavia, não há nos autos indícios de que o executado está caindo em 

insolvência ou que esteja dilapidando seu patrimônio para não adimplir a 

dívida.

 Dessa forma, como a parte exequente, salvo melhor juízo, não preencheu 

os requisitos cumulativos previstos na lei, notadamente o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil ao processo, entendo que deve ser indeferida a 

liminar pleiteada. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

ARRESTO DE BENS E DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD. 

IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2058538-47.2017.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão 

Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 04/05/2017; Data de Registro: 10/05/2017)

 Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.

 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 intimado 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, 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 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.: 58829 Nr: 480-83.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO RAMOS DISCONZI, PEDRO GELSON 

DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 58829.

 Vistos,

 Considerando que os leiloeiros indicados pela parte exequente deixaram 

de apresentar sugestão de datas para a realização dos leilões, conforme 

certidão de fls. 338, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, manifestar-se quanto à indicação de novo 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.

Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 286744 Nr: 14568-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BECK COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA 

ME, JOSE LUIZ BECK FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 286744.

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, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215494 Nr: 6419-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO 

ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818 OAB PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Autos nº: 215494.

 Vistos,

 Processo suspenso, nos termos da decisão de fls. 246 dos autos em 

apenso (código nº 228781).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228781 Nr: 17448-76.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA - COOCENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818 OAB PR

 Autos nº. 228781.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 370/371, defiro o pedido de parcelamento dos 

honorários periciais, devendo a parte embargante efetuar o depósito dos 

50% restante após a juntada do laudo pericial, uma vez que já realizou o 

depósito de 50% de forma antecipada, conforme documento de fls. 372.

 Por outro lado, intime-se a parte embarga para se manifestar acerca do 

petitório de fls. 378/383, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284032 Nr: 12303-68.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, PAMESA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Autos nº: 284032.

Vistos,

Inicialmente, recebo a emenda da inicial de fls. 49/58.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 16 de outubro de 2018, às 13h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Ademais, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 
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da sua situação.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender restar comprovada a relação de consumo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova.

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.: 144411 Nr: 4019-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO 

NAKAMURA SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 144411.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 159, para que seja realizada nova avaliação dos 

bens penhorados às fls. 103, nos termos do art. 873, inciso III, do Código 

de Processo Civil, haja vista que a última avaliação foi realizada há quase 

06 anos.

 Aportado o laudo de avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 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 dos bens penhorados, 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, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281837 Nr: 10532-55.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 281837.

 Vistos,

 Inicialmente, quanto a questão da gratuidade da justiça está disciplinada 

pela Lei n.º 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

Inicialmente, tendo em vista o elevado valor da causa, bem como a 

condição financeira da embargante Alessandra Cristina Pettenan 

apresentada na declaração de imposto de renda juntado aos autos, 

concedo a esta os benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela 

Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser 

revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Ademais, embora os embargantes José Armando Argenta, Neiva Novelllo 

Argenta e Rubia Argenta Deon possuam algumas restrições financeiras, 

entendo que os mesmos não são hipossuficientes, nem mesmo 

momentaneamente, haja vista a elevada capacidade patrimonial e 

econômica vislumbrada nos presentes autos e apresentada no imposto de 

renda juntado.

Destaca-se que a declaração de imposto de renda de fls. 125/135, tendo 

como declarante Rubia Argenta Deon, possui algumas objeções que me 

chamam a atenção, visto que às fls. 129/130 (05 páginas) existe bens não 

declarados.

 Outrossim, no tópico das dívidas da atividade, a embargante Rubia 

Argenta Deon, descreve operações que ultrapassam a casa dos R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais), não sendo crível que alguém que 

não tenha condições financeiras consiga acessar tanto crédito.

 Por outro lado, a embargante Global Ambient Incorporadora e 

Agropecuária Ltda não trouxe aos autos documentos que comprovam o 

estado de necessidade exigido pela lei.

 Isso porque, com relação à extensão do benefício às pessoas jurídicas, 

comungo do entendimento de que deve haver prova cabal, efetiva e 

concreta da insuficiência de recursos, não sendo aplicável a elas a 

presunção de hipossuficiência e não bastando, portanto, a simples 

declaração de necessidade.

 E, nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça deste 

Estado, conforme se denota da ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – 

DECLARAÇÃO DE POBREZA DESACOMPANHADA DE LASTRO 

PROBATÓRIO MÍNIMO – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “O e. STJ firmou entendimento no sentido de que o 

deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas 

depende da demonstração da impossibilidade financeira para suportar as 

despesas processuais. O indeferimento do pedido não importa em 

violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, tampouco 

contraria o art. 4º da Lei nº 1.060/50, pois a concessão da gratuidade 

processual, para pessoa jurídica com finalidade lucrativa, é exceção” 

(TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 120551/2011 – Relator Des. MARCOS 

MACHADO – j. 01/02/2012 – Publ. no DJE 14/02/2012). (AI 87007/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

Diferente, por sua vez, não é o entendimento do E. Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA 

MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. ALTERAÇÃO DO JULGADO. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem 

fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem 

comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração 

de pobreza. 2. O Tribunal a quo registrou que o ora agravante (pessoa 

jurídica de Direito Privado) não demonstrou nas instâncias ordinárias sua 

impossibilidade de arcar com ônus e demais despesas processuais, razão 

pela qual não há como conceder o beneficio requerido por ela. 3. Ademais, 

para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e acolher a tese 

sustentada pela parte agravante, seria necessário proceder ao reexame 

de provas, o que é vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste 

Tribunal Superior. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 363306 RS 2013/0195946-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 29/10/2013)

 Ante o exposto, intime-se a parte embargante, José Armando Argenta, 

Neiva Novello Argenta, Rubia Argenta Deon e Global Ambient 

Incorporadora e Agropecuária Ltda, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda ao recolhimento das custas processuais sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição, nos 

termos do que dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 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.: 56263 Nr: 5813-50.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BAYER SEEDS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. LONDERO SCHRODER, WANDERLEY 

WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº: 56263.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 380, tendo em vista que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

Assim, 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 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, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202864 Nr: 16985-71.2015.811.0055

 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): ALEX GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 202864.

 Vistos,

 Primeiramente, intime-se a parte exequente para que seja realizada a 

atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a 

última atualização foi realizada no mês de setembro de 2017 às fls. 75.

 Aportado o cálculo atualizado, nos termos do art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil, desde já, defiro o pedido de inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes.

 Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

Feito isto, determino que a parte exequente seja intimada 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, 

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).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172282 Nr: 13921-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO LIELIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 172282.

 Vistos,

 Nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, defiro o pedido 

de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, 

conforme atualização do débito às fls. 107-vº.

 Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

Feito isto, determino que a parte exequente seja intimada 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, 

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).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286551 Nr: 14378-80.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DE 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 286551.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de 

fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido 

de tutela antecipada, ajuizada por Silvio Ojeda em desfavor de Grêmio de 

Apoio dos Militares de Estado de Mato Grosso, todos devidamente 

qualificados.

Em apertada síntese, o requerente alega ser policial militar aposentado, 

tendo como única fonte de renda os proventos de sua aposentadoria.

De início, ressalta que nunca manteve qualquer vínculo contratual ou 

associativo junto à requerida, porém, ao analisar no mês de outubro de 

2017 os vencimentos recebidos, percebeu que requerida estava 

descontando o valor de R$ 183,83 (cento e oitenta e três reais e oitenta 

centavos) de seu beneficio.

Aduz que ao consultar seu extrato bancário de meses anteriores, 

verificou que a requerida já havia descontado outros valores de sua 

aposentadoria, como referente aos meses de 08/2017 e 09/2017 o valor 

de R$ 183,83 (cento e oitenta e três reais e oitenta centavos), em 06/2015 

foi realizado o desconto no valor de R$ 11,27 (onze reais e vinte e sete 

centavos) e entre o período de 07/2015 a 12/2016 o valor de 12,97 (doze 

reais e noventa e sete centavos), todavia, narra que nunca autorizou a 

requerente a realizar qualquer tipo desconto em sua folha de pagamento.

Por esta razão, salienta que, entrou em contato com o setor de 

consignados da SEGES e solicitou a cessação dos descontos, porém, 

apenas foi reduzido o valor dos descontos para a quantia de R$ 79,98 

(setenta e nove reais e noventa e oito centavos) a partir do mês de 

11/2017.

Informa que após este ocorrido entrou novamente em contato com o setor 

de consignados da SEGES e solicitou a entrega de todas as informações e 

documentos pertinentes aos descontos, sendo que em resposta o setor 

de consignados da SEGES informou que não possuía cópias das fichas de 

filiação ou de contratos firmados entre os servidores e as consignatárias, 

de modo que anexou apenas cópia da ficha de filiação, a qual foi enviada 

pela requerida.

Narra que é possível verificar que o documento anexo a resposta da 

SEGES, é referente a um vínculo que possuía no ano de 2007 junto a 

ASEJUSP conhecida como Associação dos Militares dos Estado de Mato 

Grosso (AMIL), de modo que, com a fusão e incorporação da AMIL ao 

GAM/MT, as cobranças seriam realizadas pelo GAM/MT, no entanto, 

desde outubro de 2008 não possuí vínculo com nenhuma associação ou 

instituição da natureza da requerida.

 Desse modo, pugna pela concessão, em sede liminar, de antecipação de 
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tutela para que seja suspenso imediatamente os descontos na sua folha 

de pagamento, sob pena de multa diária.

Requer os benefícios da gratuidade judiciária, a inversão do ônus da 

prova, bem como solicita, por fim, que a instituição requerida arque com 

indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título dano moral.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 21/147.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Ademais, quanto à liminar, registo que as tutelas em si, sofreram diversas 

alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para compelir 

a parte requerida a suspender imediatamente os descontos na sua folha 

de pagamento.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, plausível a narrativa inicial, restou conferida a verossimilhança 

das alegações, haja vista que os documentos juntados à inicial 

demonstram a possibilidade de cobrança indevida, principalmente no que 

tange ao período entre 01/2008 a 05/2015 em que não houve descontos 

efetuados pela requerida.

Ademais, não há nos autos qualquer documento em que o requerente 

solicita sua inscrição nos quadros da requerida, bem como autorize a 

consignação em folha de pagamento em favor desta.

 Dessa forma, como a parte autora, salvo melhor juízo, preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

notadamente a verossimilhança das alegações, entendo que deve ser 

deferida a tutela satisfativa requerida.

 Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada e determino que a 

instituição requerida suspenda imediatamente os descontos na folha de 

pagamento do requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da 

causa.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 

de setembro de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Ainda, por tratar-se de pessoa com mais de 60 (sessenta) anos, concedo, 

ex officio, à parte autora o benefício da prioridade de tramitação, com 

base no art. 71 da Lei n.º 10.741/2003 e art. 1.048 do CPC.

Por fim, por agora deixo de determinar a inversão do ônus probante, uma 

vez que não vislumbro estar presente qualquer relação consumerista.

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.: 284201 Nr: 12427-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284201.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual foi oportunizada a 

emenda da inicial para que a parte Requerente comprovasse a 

constituição em mora do devedor.

 Às fls. 23 a parte Requerente pugnou pela reconsideração da decisão, 

posto que a notificação juntada aos autos é suficiente para comprovar a 

mora.

É o necessário à análise e decisão.

Compulsando aos autos, verifico que a parte Requerente juntou apenas a 

cópia da notificação extrajudicial encaminhada à parte Requerida para 

comprovação da mora, tendo a mesma, contudo, sido devolvida sem 

recebimento, pelo motivo “mudou-se”, conforme fls. 15.

Nessa toada, diante da decisão que determinou a emenda da inicial para 

fins de comprovação da mora, alegou a parte Requerente que a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, bem como que 

o recebimento frustrado da notificação se deu exclusivamente pela falta 

de atualização dos dados cadastrais pelo Requerido, ante o princípio da 

boa-fé contratual.

Para corroborar com os argumentos apresentados, o Requerente juntou 

um acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando a 

possibilidade de comprovação da mora.

Pois bem. Verifico, a priori, que o acórdão juntado aos autos difere da 

presente ação, haja vista que o caso objeto de julgamento pelo STJ 

discute a comprovação da mora quando o documento é encaminhado por 

Cartório de Títulos e Documentos, sendo que, in casu, trata-se de 

notificação extrajudicial encaminhada pelos Correios, razão pela qual não 

deve prosperar.

Outrossim, observo que, ainda que a carta AR tenha sido devolvida sem 

recebimento, a parte Requerente não realizou o protesto do título.

Deste modo, nos termos da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Acerca da caracterização da mora do devedor, o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n° 911/69, dispõe que:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

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

próprio destinatário.
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 Nessa esteira, entendo que é indispensável que a carta seja recebida, 

ainda que por terceiro.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos análogos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento 

assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do 

acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste 

Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501962, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 10/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. 

RECEBIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE 

PROVAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em 

considerar válida a notificação extrajudicial destinada a constituição em 

mora do futuro réu da ação de busca e apreensão, desde que recebida no 

endereço de seu domicílio. 2. Rever a conclusão dos magistrados da 

origem, quanto ao efetivo recebimento da notificação pelo devedor, é 

procedimento que exige o vedado reexame de provas. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 

770.030/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, DJe, 4.2.2016).

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM 

A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. 

SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO 

CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” 

(AREsp 1254024 RS 2018/0043333-4; Publicação 03/05/2018; Relator 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração de fls. 23.

Por fim, defiro a dilação do prazo por 60 dias, para que a parte Requerente 

comprove a mora do devedor.

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.: 184756 Nr: 2507-58.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRANTES PARTICIPAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODELO ENGENHARIA LTDA, IVO FERREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI SADI BULOW - 

OAB:11708

 Autos nº: 184756.

 Vistos,

 Abrantes Participações EIRELI, às fls. 259/262, opôs embargos de 

declaração com efeitos infringentes em face da sentença de fls. 230/234, 

aduzindo haver contradição e/ou erro material no 1º e 2º parágrafo do 

verso das fls. 233, em que teria se chegado a conclusão que o débito 

ainda pendente seria de R$ 6.037,89, porém, alega que a diferença entre 

os valores indicadas não resultam no referido montante, mas sim em R$ 

2.962,11.

 Devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou, conforme 

fls. 267.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, pois protocolado dois dias 

após a parte contrária ter devolvido os autos em cartório, conforme 

certidão de fls. 264.

 Quanto à alegada contradição e/ou erro material no 2º e 3º parágrafo do 

verso das fls. 233 da sentença, verifico que a parte embargante razão, de 

modo que passo a corrigir a inexatidão nos seguintes termos:

“Assim, do valor de R$ 501.037,89 deduzindo o valor de R$ 9.000,00, 

chega-se ao montante de R$ 492.037,89 que foi efetivamente pago aos 

embargados, ao passo que o contrato de contrato de prestação de 

serviço nº 08/2012 tinha como valor total o valor de R$ 495.000,00, de 

modo que ainda resta pendente de pagamento aos embargados, o 

montante de R$ 2.962,11.

Diante do exposto, reconheço a ineficácia dos aditivos 1, 2 e 3, 

apresentados às fls. 202/204, em relação à embargante, bem como 

reconheço o pagamento parcial do débito exequendo, declarando como 

devido apenas o valor de R$ 2.962,11, a ser atualizado.

 [...]

Julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte embargante, 

para reconhecer o parcial adimplemento do contrato de prestação de 

serviço nº 08/2012, no valor de R$ 492.037,89 e reconhecer como devido 

apenas o montante de R$ 2.962,11, a ser atualizado”.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso III, do Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração apresentados às fls. 

259/262, ficando corrigido o erro material apontado, nos termos acima.

 Intimem-se para fins recursais, devendo a parte embargada observar o 

disposto no § 4º do art. 1.024 do Código de Processo Civil.

 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.: 178710 Nr: 20862-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODELO ENGENHARIA LTDA, IVO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRANTES PARTICIPAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 178710.

 Vistos,

 Considerando que a parte exequente nada requereu em relação ao 

disposto no § 2º do art. 919 do Código de Processo Civil, permaneçam os 

autos suspensos.

 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.: 261288 Nr: 25844-08.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPACE PIZZA BAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 70/72 apresentados pelo 

embargado são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem caráter 

de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o embargante para 

se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255806 Nr: 21262-62.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DOMINGOS MARCELO, LUCIANA 

GONÇALVES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO, ANTONIO 

VAGNER DO PRADO, MARIA ABADIA PRUDENCIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:OAB/MT 13.824

 Certifico que o advogado Leandro dos Santos Tutati (OAB/MT 15.179) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256867 Nr: 22137-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERTH JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 Certifico que o advogado LUCAS ANTONIO BATISTÃO (OAB/MT 16.904) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119413 Nr: 9345-27.2009.811.0055

 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: MAURO RICARDO EIDT, LUCIANA DE SOUZA EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Certifico que encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

matéria para imprensa, a fim de que a parte autora seja intimada para se 

manifestar sobre a petição de fls. 472/473, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258370 Nr: 23568-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, BRASNORTE 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIR TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE MAGALHAES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:11746, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:5122-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão da Gestora Geral, a seguir transcrita: 

"Deixo de promover o repasse do valor da guia em epígrafe ao Oficial de 

Justiça indicado, tendo em vista a não arrecadação da mesma. Assim, 

restituo a presente para providências que entender pertinentes, bem como 

para que comunique a Oficial de Justiça lubia Nunes da Costa do 

ocorrido."

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62659 Nr: 4187-59.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT, RODRIGO OTÁVIO GOMES CHASTINET FERREIRA 

BARBOSA - OAB:7873 OAB/MT

 Certifico que a advogada LUCIANE SOARES MARTINAZZO (OAB/MT 

13561) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13314 Nr: 2308-61.2000.811.0055

 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): JOSÉ PEREIRA PARENTE, JOSÉ ROBERTO 

FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE SOUZA (OAB/MT 

22523-O) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8276 Nr: 800-17.1999.811.0055

 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 ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

RICARDO BARRETO, TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO, JOÃO 

PARENTE DE SÁ BARRETO

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523-O/MT, 

PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE SOUZA (OAB/MT 

22523-O) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128631 Nr: 7534-95.2010.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PETREKI HENKER, WILSON HENKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULITA MACIEL SAKYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a advogada REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA (OAB/MT 3.659 - 

A) levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento 

não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20012 Nr: 3228-64.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Certifico que intimo a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor atualizado da dívida, o que atualmente perfaz 

a importância de R$ 1.743,387,34 (um milhão setecentos e quarenta e três 

reais e trezentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252083 Nr: 18449-62.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que o advogado ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE 

ANDRADE (OAB/MT 15154) levou os presentes autos com carga rápida e 

até o presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122652 Nr: 1684-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÃO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396-MT, FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - OAB:178867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 Certifico que, tendo em vista a determinação judicial de fls. 563/565, 

procedo a intimação do advogado da parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de 

Nova Mutum para intimação do Representante Legal da Empresa 

Vanguarda do Brasil S.A, juntado a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180758 Nr: 22694-24.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Rodrigues da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 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 22694-24.2014.811.0055 – COD.180758

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: Aristides Rodrigues da Silveira

INTIMANDO(A, S): Aristides Rodrigues da Silveira, Cpf: 38347490104, Rg: 

1.458.500 SSP GO Filiação: , brasileiro(a), casado(a), pecuarista, 

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.: 120238 Nr: 10099-66.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR MACKIMIUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT
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 CENTRO DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10099-66.2009.811.0055 – COD.120238

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ELOIR MACKIMIUK

INTIMANDO(A, S): Eloir Mackimiuk, Cpf: 60958529949 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: 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.: 130517 Nr: 202-43.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA ZANARDO

 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

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 202-43.2011.811.0055 – COD.130517

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SANDRA REGINA ZANARDO

INTIMANDO(A, S): SANDRA REGINA ZANARDO, 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.: 151591 Nr: 168-97.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MOREIRA DE LIMA-ME, ADEMAR 

MOREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE SOUZA GOMES 

E SILVA - OAB:13740-GO

 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 168-97.2013.811.0055 cód. 151591

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: ADEMAR MOREIRA DE LIMA-ME e ADEMAR MOREIRA 

DE LIMA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ademar Moreira de Lima, Cpf: 

60235683604, Rg: 1232290-3 SSP MT Filiação: Antonio Moreira de Lima e 

Terezinha Luiz de Lima, data de nascimento: 20/03/1966, brasileiro(a), 

natural de Passos de minas-MG, casado(a), comerciante, Endereço: Av. 

Brasil, 712-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido; Executados(as): Ademar Moreira de Lima-me, 

CNPJ: 26589861000140, brasileiro(a), confecções de tecidos, cama, mesa 

e banho, Endereço: Av. Brasil 712-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 869,73 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 384,64 (trezentos e oitenta e 

quatro reais e sessenta e quatro centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 

485,09 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos). Fica 
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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.: 151510 Nr: 85-81.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - 

OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 85-81.2013.811.0055 151510

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Fidêncio Campos Júnior, Cpf: 

09899323896, Rg: 15.933.701 SSP SP Filiação: Fidêncio Campos e 

Elizabeth Mary de A. Campos, data de nascimento: 02/01/1966, 

brasileiro(a), natural de Igarapava-SP, casado(a), médico, 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.: 131050 Nr: 738-54.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SEBASTIÃO MARCULINO

 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

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 738-54.2011.811.0055 – COD.131050

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOAQUIM SEBASTIÃO MARCULINO

INTIMANDO(A, S): Joaquim Sebastião Marculino, Cpf: 39591557191, Rg: 

552.359 SSP MT brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: 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.: 120343 Nr: 10323-04.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO LORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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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 10323-04.2009.811.0055 – COD.120343

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: REINALDO LORIN

INTIMANDO(A, S): Reinaldo Lorin, Cpf: 37213709968, Rg: 1655458 SSP PR 

Filiação: Paulo Lorin e Maria de Lourdes Aquino Lorin, data de nascimento: 

13/08/1976, brasileiro(a), natural de Apucarana-PR, casado(a), 

aposentado, 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.: 165524 Nr: 4233-04.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDEIA FARIAS DANTAS

 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 4233-04.2014.811.0055 165524

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUCIDEIA FARIAS DANTAS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Lucideia Farias Dantas, Cpf: 

03280557437, Rg: 1900479 SSP MT 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, técnica 

judiciária,digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235929 Nr: 2467-08.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES JOSE 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 2467-08.2017.811.0055 – cod.235929

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: EURIDES JOSE DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Eurides Jose da Silva, Cpf: 18345492215, brasileiro(a), , 

Endereço: 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 
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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.: 238768 Nr: 6204-19.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BERNARDETE DE JESUS

 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 6204-19.2017.811.0055 – COD.238768

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIA BERNARDETE DE JESUS

INTIMANDO(A, S): Maria Bernardete de Jesus, Cpf: 27702065168 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. 

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.: 163981 Nr: 1506-72.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR

 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 1506-72.2014.811.0055 163981

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR

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.: 120255 Nr: 10172-38.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 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 10172-38.2009.811.0055 120255

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR

INTIMANDO: Executado : Fidêncio Campos Júnior, Cpf: 09899323896, 

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 
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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.: 182673 Nr: 522-54.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 522-54.2015.811.0055 182673

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

DO TRABALHO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Junialberico Francisco Rodrigues, Cpf: 

20702752134, Rg: 107827 SSP MT 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, técnica 

judiciária,digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234100 Nr: 23083-38.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 23083-38.2016.811.0055 234100

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

DO TRABALHO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Armindo Rodrigues da Silva, Cpf: 

47460105104, Rg: 0702404-5 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(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.: 231400 Nr: 20098-96.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MIRANDA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 20098-96.2016.811.0055 231400

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARCELO DE MIRANDA MOREIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcelo de Miranda Moreira, Cpf: 

92145299149 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(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.: 234575 Nr: 445-74.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA BASÍLIO DE OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 445-74.2017.811.0055 234575

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: EDINALVA BASÍLIO DE OLIVEIRA MACHADO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Edinalva Basílio de Oliveira Machado, 

Cpf: 51433753120, Rg: 814615 SSP MT Filiação: José Jair de Oliveira e 

Tereza Basílio de Oliviera, data de nascimento: 15/03/1969, brasileiro(a), 

natural de Itaguajé-PR, casado(a), professora, 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.: 231683 Nr: 20483-44.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA ALVES DA SILVA VIANA

 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 20483-44.2016.811.0055 – COD.231683

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUCELIA ALVES DA SILVA VIANA

INTIMANDO(A, S): Lucelia Alves da Silva Viana, Cpf: 17770650895, Rg: 

273271337 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 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 
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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.: 166179 Nr: 5409-18.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FICAGNA

 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 5409-18.2014.811.0055 – COD.166179

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: VALDIR FICAGNA

INTIMANDO(A, S): Valdir Ficagna, Cpf: 12773620925, Rg: 1432000 

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. 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161939 Nr: 12930-48.2013.811.0055

 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: SERGIO RAMOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCELI DE FATIMA 

PLETSCH VILELA, para devolução dos autos nº 12930-48.2013.811.0055, 

Protocolo 161939, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160964 Nr: 11246-88.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACE BELL BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 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 11246-88.2013.811.0055 – COD.160964

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: GRACE BELL BORTOLUZZI

INTIMANDO(A, S): GRACE BEL BORTOLUZZI, 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.: 166239 Nr: 5529-61.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRDES TEODORO DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 252 de 791



 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 5529-61.2014.811.0055 166239

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MIRDES TEODORO DA COSTA PEREIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mirdes Teodoro da Costa Pereira, Cpf: 

56877005104 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, técnica 

judiciária,digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180758 Nr: 22694-24.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Rodrigues da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 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 22694-24.2014.811.0055 – COD.180758

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: Aristides Rodrigues da Silveira

INTIMANDO(A, S): Aristides Rodrigues da Silveira, Cpf: 38347490104, Rg: 

1.458.500 SSP GO, brasileiro(a), casado(a), pecuarista, Endereço: 

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.: 164253 Nr: 1989-05.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAURA GIONGO FOGLIATTO

 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 1989-05.2014.811.0055 164253

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ISAURA GIONGO FOGLIATTO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Isaura Giongo Fogliatto, Cpf: 

61630624187 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 
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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.: 236588 Nr: 3402-48.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FIRMINO DA HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3402-48.2017.811.0055 236588

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSÉ FIRMINO DA HORA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Firmino da Hora, Cpf: 

02077159120 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, técnica 

judiciária,digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240608 Nr: 8643-03.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLO ROBERTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8643-03.2017.811.0055 240608

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MELLO ROBERTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mello Roberto Advogados Associados, 

CNPJ: 97553761000102, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106471 Nr: 5205-81.2008.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FLÁVIO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:7.180-MT

 Processo n.º 199/2018 (Cód. 106471)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Intime-se o executado referente o valor residual informado à fl. 72, por 

conseguinte, determino que o exequente se manifeste, em prosseguimento 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 181364 Nr: 23429-57.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY LIBERALLI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158967 Nr: 7558-21.2013.811.0055

 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: JOSE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 124303 Nr: 3310-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ANTONIO

 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, ao acessar o sistema e-PrecWeb, objetivando expedir a 

RPV pertinente, o sistema informou que os valores excedem a 60 

(sessenta) salários mínimos - "print" da tela em anexo, diante disso, intimo 

a parte autora para que diga acerca de eventual renúncia dos valores 

excedentes, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 110055 Nr: 359-84.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE FABRIN BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBE VIVIANE MACHRY 

VACARI - OAB:11820

 Execução Fiscal nº 359-84.2009 Cód. 110055

VISTOS, ETC.

Recebo a Exceção de Pré-Executividade de fls. 65/96 e, à luz do artigo 10 

do Código de Processo Civil, determino que se manifeste o Excepto, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Indefiro o pedido de restituição de valores eis que não fora juntada pela 

excipiente comprovante de que os valores foram bloqueados em sua 

conta-poupança, sendo impossível analisar a alegada impenhorabilidade.

 Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor Judiciário, volvam-me conclusos para ulterior 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra, 16 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 214753 Nr: 5770-64.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, 

ADÃO LEITE FILHO, JOÃO ALBERTO MORATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Ante o exposto defiro o requerido pela parte executada às fls. 68/71 e 

declaro nula a penhora realizada às fls. 60/61v.Proceda-se com a 

expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados nos 

autos em favor do executado João Alberto Moratelli, devendo este ser 

intimado para informar conta para depósito.Com relação ao bem oferecido 

à penhora pelo executado, é pacífico o entendimento que, correndo a 

execução em benefício do exequente, é possibilitado a este recusar a 

penhora de bem oferecido em descumprimento à ordem legal ou oferecer 

riscos à satisfação do crédito. No caso, é justa a recusa do bem nomeado 

à penhora, por não ter sido observada a ordem legal.Assim sendo, dando 

seguimento à ação, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada. Deverão os autos 

permanecer em Gabinete como estabelecido pelo aludido 

Provimento.Cumprido integralmente a presente decisão, havendo penhora, 

abra-se vistas à parte executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 dias, nos termos do art. 16, da Lei 6.830/80.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230591 Nr: 19004-16.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR PEDRO BALASTRELLI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal n° 19004-16.2016.811.0055 – cód.230591

VISTOS ETC.

Defiro o pedido de suspensão da execução, conforme requerido pelo 

exequente nos autos de fl. 16, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Arquive-se provisoriamente, com baixa nos relatórios, até nova 

manifestação do exequente.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Tangara da Serra, 14 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239591 Nr: 7217-53.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 Execução Fiscal n° 7217-53.2017.811.0055 – cód. 239591

VISTOS ETC.

O executado trouxe pedido pela concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça. Prescreve o art 4° da lei 1.060/50, que com a simples afirmação 

da parte, de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo, serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.
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 Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada.

 A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a 

Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, de forma que 

deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer.

Assim determino que seja a parte intimada a comprovar suas alegações 

no prazo de 10 dias.

Outrossim, determino desvinculação de numerários bloqueados nos autos 

de fl. 14. Expeça-se Alvará para levantamento, sendo creditado na conta 

apresentada nos autos de fl. 25.

Às providências.

Tangara da Serra, 09 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178208 Nr: 20328-12.2014.811.0055

 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: WERICA MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200993 Nr: 15502-06.2015.811.0055

 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 ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Certifico que a sentença de fls. 27/28 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119847 Nr: 9824-20.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que ausente o instrumento 

de mandato outorgado pela requerente ao advogado Gilmar Bento de 

Sales. Outrossim, verifica-se que o contrato de honorários contratuais 

colacionado às fls.88 tem como contratado o supracitado patrono, sendo 

certo que no pedido de destacamento dos mencionados honorários 

constou como beneficiário o Dr. Ronaldo Quintão, diante disso, impulsiono 

os autos intimando o Dr. Gilmar Bento de Sales para que regularize a 

representação processual de seu cliente, requerendo o que de direito, no 

prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202291 Nr: 16609-85.2015.811.0055

 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): HELIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 Certifico que a sentença de fls. 26/27 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 224594 Nr: 13901-28.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAGENS GARCIA LTDA, JAQUELINE VIER 

CARVALHO, Eidiger Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para as providências de sua alçada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

eis que a petição de fls. 33/45 encontra-se apócrifa.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143156 Nr: 2647-97.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVO IDELFONSO BULIGON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de conformidade com a sentença proferida nestes autos, 

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

pagamento das custas do Contador/Contador não Oficializado - valor: R$ 

45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), mediante 

depósito na c/c 104126-6, Ag. 1321-8 (Banco do Brasil S.A., em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04). (Observação: Cálculo 

datado de 17/08/18, sujeito a atualização), sob pena de ser expedida 

certidão e encaminhada ao Departamento de Arrecadação para protesto 

nos termos do provimento n. 88/2014-CGJ, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205639 Nr: 19295-50.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, EVAIR KICHEL ZUFFO - OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da juntada do novo instrumento de procuração de 

fls. 78/80, cuja petição fora protocolada anteriormente à decisão de fl. 77, 

procedi as anotações necessárias no Sistema Apolo e, renovo o ato de 

intimação da parte autora, dos termos da decisão a seguir transcrita: parte 

final: " (...) 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 
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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."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 287168 Nr: 14894-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GÊNOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada de depósito, pelos 

motivos acima expostos, sem prejuízo de posterior reconhecimento do 

direito do requerente, garantindo-se desta forma a ampla defesa e o 

contraditório a requerida para uma melhor elucidação dos fatos.Cite-se o 

Requerido no endereço fornecido nos autos, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, conteste a presente demanda, sob pena de se não o fizer, 

ser declarado revel e presumir-se verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, conforme previsão legal contida no art. 344 do 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6300 Nr: 2145-52.1998.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA & VANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:0001MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIMA & VANI LTDA, CNPJ: 

70491212000102, Inscrição Estadual: 13.148.738-8. 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: SENTENÇAVistos, em correição.Trata-se de Ação de Execução 

Fiscal, proposta pela Fazenda Pública Estadual, por seu representante 

legal, em desfavor de Lima & Vanni Ltda, referente à dívida ativa 

devidamente inscrita.A ação foi proposta no mês de março de 1997, 

sendo ordenada a citação do executado em 25 de março de 1997 e, em 23 

de junho de 1997 o executado foi pessoalmente citado (p. 21/22).É o 

breve relatório. Fundamento e Decido.Com efeito, constituído o crédito 

tributário, dispõe o ente público do prazo de 05 (cinco) anos para a 

respectiva cobrança, nos termos do que dispõe o artigo 174, do Código 

Tributário Nacional, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível a 

cobrança, porque operada a prescrição.Desta forma, tratando-se de 

crédito tributário devidamente inscrito em dívida ativa na data de 

19/02/1997, não obstante a citação ocorrida em 23/06/1997, a prescrição 

implementou-se posteriormente, uma vez que, interrompida a prescrição e 

reiniciada a respectiva contagem, até o presente momento, decorridos 

mais de 05 (cinco) anos da interrupção, não houve a efetiva satisfação do 

crédito respectivo, circunstância que leva à incidência da prescrição 

intercorrente.Com efeito, a partir da citação válida recomeça a fluir o prazo 

prescricional, no caso, desde então não tendo havido a satisfação do 

crédito tributário, circunstância que autoriza o reconhecimento da 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 174, caput do CTN, tendo em 

vista que, a partir da data interruptiva, não se verificou nenhuma das 

outras causas interruptivas de que trata o parágrafo único do mesmo 

artigo.A prescrição intercorrente não se opera somente pela inércia do 

credor, mas também pelo decurso do prazo prescricional respectivo, 

restando inaplicável, outrossim, a Súmula 106 do STJ. Neste 

sentido[...]Diante do exposto, com fundamento no art. 174, I, do Código 

Tributário Nacional, DECLARO PRESCRITO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

reclamado, e em conseqüência, declaro extinto o crédito tributário referido 

e o faço nos termos do art. 156, inc. V, do CTN. E nos termos do artigo 

269, IV do CPC, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DE MÉRITO a 

execução em epígrafe. P.R.I. Isento de custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado, arquive-se após as formalidades 

legais.Cumpra-se. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para apreentar as 

contrarrazões aos autos, no prazo legal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165546 Nr: 4277-23.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDER SILVA LOUREIRO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEIDER SILVA LOUREIRO REZENDE, Cpf: 

25557700110, Rg: 287.363, Filiação: Antonio Silva Loureiro e Aracy 

Carvalho da Silva Loureiro, brasileiro(a), natural de Governador 

Valadares-MG, casado(a), Telefone 326-2619. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 4277-23.2014 (Cód. 165546)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que o exequenteinformou o valor 

atual do débito se referindo aos honorários advocatícios, esclarecendo 

que houve a quitação do débito das CDA´s que embasaram o presente 

feito.Acerca do assunto, dispõe o art. 794, inciso I do CPC, que o feito 

será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério do mestre Nelson 

Nery Junior, o qual leciona em sua escorreita obra Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed. p. 1075, in verbis:A 

norma trata da extinção da pretensão executória, que equivaleria ao 

“mérito” do processo de execução. Trata-se de matéria atinente à 

especificação do processo de execução, mas que guarda similitude com o 

CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a extinção do processo de 

execução com julgamento do mérito.(g.n)ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

art. 794, I, c/c art. 795, do ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito.Importante acentuar que os 

honorários advocatícios fixados na oportunidade do despacho inicial, 

nesse primeiro momento possuem apenas valor provisório e não definitivo, 

sendo necessário, acaso formada a angularização processual, a 

convalidação do referido arbitramento. Como não houve a angularização 

processual, não há que se falar em honorários advocatícios.Outrossim, 

defiro o pedido de desentranhamento das CDA´s conforme requerido, 

devendo ser procedido com as baixas e anotações costumeiras.Isento de 

custas e despesas processuais.Transitada em julgado, ao arquivo, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

18 de agosto de 2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 
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WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164479 Nr: 2402-18.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÁTIA VIRGINIA MAXIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KÁTIA VIRGINIA MAXIMIANO, Cpf: 

59387190110, Rg: 07524099, Filiação: Doralice Maximiano da Cruz e 

Gerolino Ferreira de Aguiar, data de nascimento: 15/02/1969, natural de 

Nortelandia-MT, 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, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

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

Ação: 30/01/2014.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de KÁTIA VIRGINIA MAXIMIANO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 240/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/01/2014

 - Valor Total: R$ 0,00 - Valor Atualizado: R$ 0,00 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130054 Nr: 8904-12.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A O DE MOURA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A O DE MOURA E CIA LTDA-ME, CNPJ: 

07822706000188. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 28/12/2010.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de A O DE MOURA E CIA 

LTDA-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2767/2010, 

2768/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 1.948,53 - Valor Atualizado: R$ 1.948,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162297 Nr: 13562-74.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTO SUL LOCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VENTO SUL LOCALIZAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA ME, CNPJ: 10612420000182. atualmente em local incerto 

e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 28/11/2013.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de VENTO SUL 

LOCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 773/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 3.210,93 - Valor Atualizado: R$ 3.210,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00
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Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237418 Nr: 4493-76.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGNALDO BRUM, Cpf: 18614124953, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 01/02/2017.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de AGNALDO BRUM, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5907/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 2.405,40 - Valor Atualizado: R$ 2.405,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237351 Nr: 4368-11.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FIDELIS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEL FIDELIS DE ARRUDA, Cpf: 

50786172991, 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: Processo n° 4368-11.2017 (Cód. 237351)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, no importe de R$161,21, de acordo com o artigo 85, §3º, I 

e §19 do NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, 

inclusive sob o valor atualizado da causa, consoante fl. 10.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]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, 22 de maio de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233798 Nr: 22573-25.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TATIANE VICENTE DA SILVA, Cpf: 

89348516191, Rg: 14764369, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar 

administrativo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 22573-25.2016 (Cód. 233798)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 
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devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, no importe de R$94,30, de acordo com o artigo 85, §3º, I e 

§19 do NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, 

inclusive sob o valor atualizado da causa, consoante fl. 10.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]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 maio de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182847 Nr: 808-32.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VITOR CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ VITOR CERON, Cpf: 70793816815, 

Rg: 9039268. 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: Execução Fiscal Processo n° 808-32.2015 (Cód. 

182847)VISTOS, EM CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora 

informada a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar quantia 

(...).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, alterando o entendimento anterior desta 

magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, resta-se 

aplicável a condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, 

mesmo nos casos em que não há citação do executado, ainda que a 

quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$148,16, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]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, 

21 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164674 Nr: 2759-95.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RANDOLPHO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RANDOLPHO DE AZEVEDO, Cpf: 

53231457904, Rg: 33825161, casado(a), médico. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 04/02/2014.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOSÉ RANDOLPHO 

DE AZEVEDO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2509 A 

2510/2013, 4468 A 4471/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 3.711,57 - Valor Atualizado: R$ 3.711,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130169 Nr: 9012-41.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARZINOTTO

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON MARZINOTTO, Cpf: 

65488261168, Rg: 06297447, separado(a) judicialmente, segurança 

particular. 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: Execução Fiscal Processo n° 9012-41.2010 (Cód. 

130169)VISTOS, EM CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora 

informada a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar quantia 

(...).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, alterando o entendimento anterior desta 

magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, resta-se 

aplicável a condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, 

mesmo nos casos em que não há citação do executado, ainda que a 

quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$42,46, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].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, 

6 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62591 Nr: 4128-71.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLOGICA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROLOGICA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 

60474194000199. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 413/2007 (Cód. 62591)VISTOS, ETC.Compulsando 

os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.Acerca do 

assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil, que 

o feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$41.410,50, 

de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 

22 de janeiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61888 Nr: 3421-06.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. S. FERREIRA IND. E COM. DE 

CONFECÇÃO-ME, GILBERTO SIMIL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:SUBPROCURADOR G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): G. S. FERREIRA IND. E COM. DE 

CONFECÇÃO-ME, CNPJ: 37511714000174 e atualmente em local incerto e 

não sabido GILBERTO SIMIL FERREIRA, Cpf: 10473050110, Filiação: 

Candido Jose Ferreira e Judite Simil Ferreira, data de nascimento: 

30/06/1955, brasileiro(a), natural de Teofilo Otoni-MG, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 356/2007 (Cód. 61888)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora informada a 

quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 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, correspondente à R$1.062,45 de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça:[...].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, 14 de novembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165550 Nr: 4285-97.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON TRENHAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON TRENHAGO, Cpf: 49562959015, 

Rg: 6039095218, Filiação: Ernesto Trenhago e Maria Trenhago, data de 

nascimento: 06/04/1967, brasileiro(a), natural de Ibiruba-RS, casado(a), 

produtor rural. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 428597-2014 (Cód. 165550)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto pela 

Fazenda Pública Municipal em face de Milton Trenhago, ambos qualificados 

nos autos.Consta dos autos, que o executado efetuou o pagamento do 

valor integral da verba honorária, consoante se extrai do petitório de fls. 

48/50.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.Decido.Compulsando os 

autos, verifico que fora informada a quitação dos honorários.Acerca do 

assunto, dispõe o art. 924, inciso II do NCPC, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar quantia 

(...).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, intime-se o exequente para que providencie o 

pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que fora 

condenado conforme se depreende do acórdão (fl. 33/v).Caso o 

pagamento não venha a ser efetuado, determino que se averbem as 

custas às margens da distribuição e, após o cumprimento das 

determinações supra, expeça-se o necessário para a remessa dos autos 

ao arquivo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de 

outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103697 Nr: 2531-33.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA COUTINHO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA COUTINHO 

CAMPOS, Cpf: 01233396188, Rg: 10685421, Filiação: Antonio Alves 

Coutinho e Maria Rodrigues Coutinho, data de nascimento: 11/10/1965, 

brasileiro(a), natural de Nova Esperança-PR, viuvo(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CONVOCAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, do(a) de cujus ACIMA 

QUALIFICADO(A), para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam sua habilitação dentro do prazo assinalado.

Despacho/Decisão: Processo nº 195/2008 (Cód. 103697)VISTOS, 

ETC.Ante o teor da certidão de fl. retro, determino ao Sr. Gestor que 

expeça o necessário para publicar edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

convocando eventuais herdeiros para que manifestem nos autos 

interesse na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do 

prazo assinalado.Após, certifique-se e intime-se o executado para se 

manifestar. Às providências.Tangará da Serra/MT, 7 de maio de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190700 Nr: 7189-56.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RENE MAGNI DOS SANTOS E CIA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS RENE MAGNI DOS SANTOS E 

CIA LTDA ME, CNPJ: 10326846000170. atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 05/05/2015.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MARCOS RENE 

MAGNI DOS SANTOS E CIA LTDA ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1564/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

 - Valor Total: R$ 3.969,66 - Valor Atualizado: R$ 3.969,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110051 Nr: 353-77.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO VAZ DA COSTA, Cpf: 

75513897849, Rg: 7.524.362, casado(a), advogado, Telefone 3329 - 1490. 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 07/01/2009.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ROBERTO VAZ DA 

COSTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TAXA DE 

FISCALIZ. LOCAL. INST. E FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3249/2008, 3250/2008.

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

 - Valor Total: R$ 2.097,07 - Valor Atualizado: R$ 2.097,07 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227642 Nr: 16397-30.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, 

ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS 

FILHO, Cpf: 98545302134, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO ME, CNPJ: 

08194857000100. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 10/10/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ARIOVALDO BARBOSA DOS 

SANTOS FILHO e ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6781/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 22.994,26 - Valor Atualizado: R$ 22.994,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227147 Nr: 16002-38.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. BONIFACIO & CIA LTDA-ME, ALECIR 

BONIFACIO, MARCIA ZOCOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALECIR BONIFACIO, Cpf: 46909150163, 

Rg: 2055310-2, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 16002-38.2016 (Cód. 227147)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora informada a 

quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos de quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$3.311,55, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A 
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despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].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, 5 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228084 Nr: 16773-16.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. COURA PIM, SILVANA ROSA COURA PIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. R. COURA PIM, CNPJ: 

04300283000148, Inscrição Estadual: 132001004 e atualmente em local 

incerto e não sabido SILVANA ROSA COURA PIM, Cpf: 40632407115, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 17/10/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de S. R. COURA PIM e SILVANA 

ROSA COURA PIM, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4828/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 14.370,14 - Valor Atualizado: R$ 14.370,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228089 Nr: 16782-75.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 

RAQUEL ORGAN, SANDRO RUI FERREIRA, RENATO ARNAUT AMADIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TGA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 

CNPJ: 05212489000189, atualmente em local incerto e não sabido RAQUEL 

ORGAN, Rg: 1265040-4, Filiação: Natan Organ e Carmem Reese Organ, 

data de nascimento: 09/12/1979, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

casado(a), bancária, Telefone 3326 - 3861 e atualmente em local incerto e 

não sabido RENATO ARNAUT AMADIO, Cpf: 54986150197, 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: Processo n° 16782-75.2016 (Cód. 228089)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora informada a 

quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos de quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$1.489,68, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].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, 5 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229570 Nr: 18108-70.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADISON CRISTOFOLINI, A CRISTOFOLONI 

CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADISON CRISTOFOLINI, Cpf: 

09327231953, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido A 

CRISTOFOLONI CEREAIS, CNPJ: 05313458000114. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ADISON CRISTOFOLINI e A 

CRISTOFOLONI CEREAIS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6144/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/07/2016

 - Valor Total: R$ 21.015,70 - Valor Atualizado: R$ 21.015,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229574 Nr: 18116-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. CHAVES-ME, RICARDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. CHAVES-ME, CNPJ: 24715781000169 

e atualmente em local incerto e não sabido RICARDO CHAVES, Cpf: 

43583245920, Rg: 10R.1.330.565, casado(a), comerciante, Telefone 

065-3326 3388. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de R. CHAVES-ME e RICARDO 

CHAVES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5562/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/02/2015

 - Valor Total: R$ 11.627,72 - Valor Atualizado: R$ 11.627,72 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231040 Nr: 19602-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLORA TANGARÁ LTDA, CNPJ: 

00442960000101. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de FLORA TANGARÁ 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0642/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/01/2015

 - Valor Total: R$ 7.310,87 - Valor Atualizado: R$ 7.310,87 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230753 Nr: 19230-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CAROLINE RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEBORA CAROLINE RAUBER, Cpf: 

00592117170, Rg: 1227124-1, brasileiro(a), solteiro(a), bacharel em 

farmácia. 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: Execução Fiscal Processo n° 19230-21.2016 (Cód. 

230753)VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada 

a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no título 

executivo, sendo obrigação de pagar quantia (...).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, 

alterando o entendimento anterior desta magistrada, em consonância com 

o princípio da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há 

citação do executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 

via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$93,74, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 22 de janeiro de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231895 Nr: 20778-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FELIX MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR FELIX MARIANO, Cpf: 

20610734172, Rg: 013.215, brasileiro(a), casado(a), autonomo. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 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, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$164,01, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

16 de novembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232069 Nr: 20979-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER NUNES SILVA ME, WEBER NUNES 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WEBER NUNES SILVA ME, CNPJ: 

01424637000178 e atualmente em local incerto e não sabido WEBER 

NUNES SILVA, Cpf: 83584927153, 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: Execução Fiscal Processo n° 20979-73.2016 (Cód. 

232069)VISTOS, EM CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora 

informada a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar quantia 

(...).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, alterando o entendimento anterior desta 

magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, resta-se 

aplicável a condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, 

mesmo nos casos em que não há citação do executado, ainda que a 

quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$1.568,34, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]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, 

5 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232188 Nr: 21188-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL MESSIAS GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMANOEL MESSIAS GOMES DE SOUZA, 

Cpf: 78916607191, 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: Processo n° 21188-42.2016 (Cód. 232188)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, no importe de R$109,44, de acordo com o artigo 85, §3º, I 

e §19 do NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, 

inclusive sob o valor atualizado da causa, consoante fl. 11.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[..].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 maio de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232204 Nr: 21220-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACILDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORACILDO NASCIMENTO, Cpf: 

88838196834, Rg: 0882250-6, Filiação: Francisco Nascimento e Júlia de 

Souza Nascimento, data de nascimento: 07/09/1956, brasileiro(a), natural 

de Valparaíso-SP, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 21220-47.2016 (Cód. 232204)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, em consonância com o princípio 

da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, razão pela qual, condeno a parte executada ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, todavia, o pagamento deste último 

já fora efetuado administrativamente, consoante fl. 13.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 2 de março de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233705 Nr: 22475-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RODRIGUES COMÉRCIO, MARIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA RODRIGUES COMÉRCIO, CNPJ: 

04758762000102 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

RODRIGUES, Cpf: 02058482905, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA RODRIGUES 

COMÉRCIO e MARIA RODRIGUES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 9556/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 9.803,63 - Valor Atualizado: R$ 9.803,63 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234042 Nr: 22967-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIPE HELFENSTEIN, Cpf: 93987242272, 

Rg: 5663865, brasileiro(a), 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, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de FELIPE HELFENSTEIN, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 04446/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 12.832,08 - Valor Atualizado: R$ 12.832,08 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235006 Nr: 1107-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERSON GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HEBERSON GOLON, Filiação: Mario Golon 

e Marli de Oliveira, data de nascimento: 01/10/1983, brasileiro(a), natural 

de Laranjeiras do Sul-PR, solteiro(a), estudante, Telefone 65.8407-1466. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de HEBERSON GOLON, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4247/2016, 4248/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 2.191,64 - Valor Atualizado: R$ 2.191,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234991 Nr: 1077-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA MIRANDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELVIRA MIRANDA CARDOSO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ELVIRA MIRANDA 

CARDOSO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5954/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2013

 - Valor Total: R$ 2.337,00 - Valor Atualizado: R$ 2.337,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos de nº 1077-03.2017 - cód. 234991VISTOS, 

ETC.Defiro o pedido de citação por edital formulado nos autos, devendo o 

Sr. Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital 

com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da 

Lei de Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da 

decisão inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo 

único, do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de 

seus i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a 

intimação para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta 

no prazo legal.Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 
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GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235624 Nr: 2020-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VUMAIR BELTRAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VUMAIR BELTRAMINI, Cpf: 

09333620800, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Execução Fiscal Processo n° 2020-20.2017 (Cód. 

235624)VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada 

a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no título 

executivo, sendo obrigação de pagar quantia (...).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, 

alterando o entendimento anterior desta magistrada, em consonância com 

o princípio da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há 

citação do executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 

via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$210,43, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236181 Nr: 2826-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR MESQUITA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEVANIR MESQUITA LEÃO, Cpf: 

46103236134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de DEVANIR MESQUITA 

LEÃO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5957/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2013

 - Valor Total: R$ 3.006,01 - Valor Atualizado: R$ 3.006,01 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235819 Nr: 2351-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DONIDA CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA DONIDA CRESTANI, Cpf: 

94778035100, Rg: 1236732-0, Filiação: Ildo Crestani e Leiva Terezinha 

Donida Crestani, data de nascimento: 13/09/1983, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, casado(a), Telefone 326-1785. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 2351-02.2017 (Cód. 235819)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora informada a 

quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 
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causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 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, §3º, I e §19 do NCPC, cujo 

pagamento já foi efetuado administrativamente, consoante fl.09A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 6 de outubro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233731 Nr: 22527-36.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARISVALDO DOS SANTOS, JULIANE 

KATHIELLY SANTOS, WALINE KATHIELLY SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARISVALDO DOS SANTOS, Cpf: 

19884036500, Rg: 4211413, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido JULIANE KATHIELLY SANTOS, Cpf: 04577735105, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido WALINE 

KATHIELLY SANTOS, Cpf: 02907220128, brasileiro(a), 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, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSE CARISVALDO DOS 

SANTOS, JULIANE KATHIELLY SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6858/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/07/2016

 - Valor Total: R$ 110.066,30 - Valor Atualizado: R$ 110.066,27 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232137 Nr: 21086-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANILDO DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

37265148134, Rg: 094.726, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 9987 - 1801. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 21086-20.2016 (Cód. 232137)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, no importe de R$538,17, de acordo com o artigo 85, §3º, I 

e §19 do NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, 

inclusive sob o valor atualizado da causa, consoante fl. 15.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 9 de maio de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231584 Nr: 20349-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO BRANDELERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELINO BRANDELERO, Cpf: 

12369560959, Rg: 540.639, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 726-3105. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MARCELINO 

BRANDELERO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

00473/2016, 00476/2016, 00477/2016, 00478/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 8.234,11 - Valor Atualizado: R$ 8.234,11 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230771 Nr: 19266-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO MICHELON, Cpf: 01708864091, 

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: Execução Fiscal Processo n° 16266-63.2016 (Cód. 

230771)VISTOS, EM CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora 

informada a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar quantia 

(...).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, alterando o entendimento anterior desta 

magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, resta-se 

aplicável a condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, 

mesmo nos casos em que não há citação do executado, ainda que a 

quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$171,72, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]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, 

20 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151446 Nr: 21-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DA SILVA AMARAL-ME AAAPRENDIZ 

ESCOLA DE PROFISSÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - 

OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. DA SILVA AMARAL-ME AAAPRENDIZ 

ESCOLA DE PROFISSÕES, CNPJ: 14087160000124. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de M. DA SILVA 

AMARAL-ME AAAPRENDIZ ESCOLA DE PROFISSÕES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de MULTAS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 382/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/09/2012

 - Valor Total: R$ 3.017,40 - Valor Atualizado: R$ 3.017,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 111588 Nr: 1783-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. DE OLIVEIRA CENTRO AUTOMOTIVO ME, 

FLAVIA ANDREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. A. DE OLIVEIRA CENTRO 

AUTOMOTIVO ME, CNPJ: 04352325000194, Inscrição Estadual: ´ e 

atualmente em local incerto e não sabido FLAVIA ANDREA DE OLIVEIRA, 

Cpf: 07066398807, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/02/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de F. A. DE OLIVEIRA CENTRO 

AUTOMOTIVO ME e FLAVIA ANDREA DE OLIVEIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20083950/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/11/2008

 - Valor Total: R$ 17.271,21 - Valor Atualizado: R$ 17.271,21 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141858 Nr: 1211-06.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA MAGALHÃES, Cpf: 

01845967186, 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, ETC.Trata-se de manifestação da Fazenda Pública 

noticiando o pagamento do débito exequendo e pleiteando o arquivamento 

do feito.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.Decido.Compulsando 

os autos, verifico que o autor informou a quitação do quantum objeto da 

presente ação de execução.Acerca do assunto, dispõe o art.794, inciso I 

do CPC, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério do mestre Nelson Nery Junior, o qual leciona em sua escorreita 

obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª 

ed. p. 1075, in verbis:A norma trata da extinção da pretensão executória, 

que equivaleria ao “mérito” do processo de execução. Trata-se de matéria 

atinente à especificação do processo de execução, mas que guarda 

similitude com o CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a extinção do 

processo de execução com julgamento do mérito. (g.n)ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do ambos do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Outrossim, tendo 

em vista que houve a citação do executado anteriormente à quitação do 

débito, condeno este ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

no quantum de 5% sob o valor da causa, devidamente 

corrigido.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Consigno, desde já, que não sendo recolhidas as 

custas no prazo legal, deverá ser efetuada a necessária anotação à 

margem da distribuição.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 

2013.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125883 Nr: 4855-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA MARIA FERREIRA

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILSA MARIA FERREIRA, Cpf: 

34005382134, Rg: 279.514, 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: Processo nº 4855-25.2010 (Cód. 125883)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 182/v, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de 

janeiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DO AUTOR de que foi expedido o Alvará de Autorização 
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Judicial para que o(a) advogado(a), Dr. GILMAR BENTO DE SALES, 

brasileiro, advogado, OAB/MT 12.338, CPF sob nº 758.333.521-34, possa 

proceder ao levantamento do valor de R$ 5.086,45 (cinco mil e oitenta e 

seis reais e quarenta e cinco centavos), com os acréscimos legais, 

depositado em nome de ILZA MARIA FERREIRA, bem como o Alvará no 

valor de R$ 713,25, referente honorários de sucumbência, e o Alvará no 

valor de R$ 2.179,90, referente honorários contratuais, ambos em nome 

do(a) referido advogado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117728 Nr: 7734-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, Cpf: 

51780518900, Rg: 3993898-7, brasileiro(a), casado(a), serv. gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 7734-39.2009 (Cód. 117728)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 164-v, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de 

Autorização Judicial Eletrônico n. 367857-1/2017, referente aos 

atrasados, no valor de R$ 10.538,43, com os acréscimos legais, bem 

como o Alvará Eletrônico n. 367854-7/2017, no valor de R$ 559,15, com os 

acréscimos legais, referente aos honorários de sucumbência, ambo(s) 

depositada(s) na(s) conta(s) bancária(s) informada(s) pelo advogado, Dr. 

ALISSON DE AZEVEDO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163740 Nr: 1066-76.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS DA SILVA, Rg: CT 65374 

0009-M, 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, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora 

requerido pelo exequente a extinção do processo em conformidade ao 

disposto no art.794, inciso II do Código de Processo Civil.Acerca do 

assunto, dispõe o art.794, inciso II do CPC, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor obtiver, por transação ou por 

qualquer outro meio, a remissão total da dívida. Corroborando, trago a 

colação o magistério do mestre Nelson Nery Junior, o qual leciona em sua 

escorreita obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 7ª ed. p. 1075, in verbis:A norma trata da extinção da 

pretensão executória, que equivaleria ao “mérito” do processo de 

execução. Trata-se de matéria atinente à especificação do processo de 

execução, mas que guarda similitude com o CPC 269, vale dizer, matéria 

que enseja a extinção do processo de execução com julgamento do 

mérito.(g.n)ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, II, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Sem custas e honorários advocatícios, diante da não 

angularização processual.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas 

as formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 3 de julho de 

2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180633 Nr: 22559-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIA MARQUES DE JESUS, Cpf: 

40580270106, Rg: 0571441-9, 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: Execução Fiscal Processo n° 22559-12.2014 (Cód. 

180633)VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada 

a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no título 

executivo, sendo obrigação de pagar quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, 
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julgo extinto o processo com resolução do mérito.Por conseguinte, 

alterando o entendimento anterior desta magistrada, em consonância com 

o princípio da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há 

citação do executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 

via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$110,91, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[..].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, 8 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130338 Nr: 21-42.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA MOTTA

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DA MOTTA, Cpf: 

31846122104, Rg: 421.286, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 21-42.2011 (Cód. 130338)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, em consonância com o princípio 

da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, razão pela qual, condeno a parte executada ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, todavia, o pagamento deste último 

já fora efetuado administrativamente, consoante fl. 41.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 7 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116818 Nr: 6863-09.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DA SILVA HILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDVALDO DA SILVA HILARIO, Cpf: 

23497300420, Rg: 275.950, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 155, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de 

Autorização Judicial Eletrônico n. 367835-0/2017, referente aos 

atrasados, no valor de R$ 5.439,82, com os acréscimos legais, bem como 

o Alvará Eletrônico n. 367832-6/2017, no valor de R$ 436,75, com os 

acréscimos legais, referente aos honorários de sucumbência, ambo(s) 

depositada(s) na(s) conta(s) bancária(s) informada(s) pelo advogado, Dr. 

ALISSON DE AZEVEDO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181260 Nr: 23308-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIDE DA SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELAIDE DA SILVA ANDRADE, Cpf: 

00771601930, 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: Processo n° 23308-29.2014 (Cód. 181260)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 
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com resolução do mérito.Por conseguinte, em consonância com o princípio 

da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, razão pela qual, condeno a parte executada ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, todavia, o pagamento deste último 

já fora efetuado administrativamente, consoante fl. 09.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 29 de novembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164868 Nr: 3096-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALVES HERCULANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELIO ALVES HERCULANO, Cpf: 

34519122104, Filiação: Maria Tercília da Conceição, brasileiro(a), natural 

de Andradina-SP, solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de HELIO ALVES HERCULANO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 371/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/01/2014

 - Valor Total: R$ 1.762,73 - Valor Atualizado: R$ 1.762,73 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165304 Nr: 3881-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLI DE OLIVEIRA GOLON, Cpf: 

86438557900, Rg: 3.599.040-2, brasileiro(a), casado(a), agricultora, 

Telefone 3326 - 2732. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MARLI DE OLIVEIRA 

GOLON, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5619 A 

5624/2013, 8151 a 8152/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 12.364,99 - Valor Atualizado: R$ 12.364,99 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120407 Nr: 10348-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BORGES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ BORGES DA SILVA FILHO, Cpf: 

51869241649, Rg: 2.767.817, casado(a), agrônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOSÉ BORGES DA 

SILVA FILHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 986/2009, 

987/2009, 988/2009, 4555/2013 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

 - Valor Total: R$ 1.526,83 - Valor Atualizado: R$ 1.526,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221754 Nr: 11524-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSOLUT COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - 

ME, JACIRA DE ARRUDA SILVA, MARIA APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABSOLUT COMÉRCIO DE COLCHÕES 

LTDA - ME, CNPJ: 05263373000179, Inscrição Estadual: 13.211.183-7, 

atualmente em local incerto e não sabido JACIRA DE ARRUDA SILVA, Cpf: 

95383760130, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA APARECIDA CAMPOS, Cpf: 27504999172, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ABSOLUT COMÉRCIO DE 

COLCHÕES LTDA - ME, JACIRA DE ARRUDA SILVAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4580/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

 - Valor Total: R$ 71.138,74 - Valor Atualizado: R$ 71.138,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221755 Nr: 11526-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BORGES LEMOS ME, ALEXANDRE BORGES 

LEMOS, DAYSE PEDROSO TRIVELATO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. BORGES LEMOS ME, CNPJ: 

07595050000108, atualmente em local incerto e não sabido ALEXANDRE 

BORGES LEMOS, Cpf: 58194576920, brasileiro(a), casado(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido DAYSE PEDROSO TRIVELATO LEMOS, Cpf: 

13699542807, 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, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A. BORGES LEMOS ME, 

ALEXANDRE BORGES LEMOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8820/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 58.816,95 - Valor Atualizado: R$ 58.816,95 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018
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Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224595 Nr: 13903-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Witt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO WITT, Cpf: 

42087651949, Rg: 979805, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PAULO ROBERTO WITT, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6482/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/07/2016

 - Valor Total: R$ 334.569,30 - Valor Atualizado: R$ 334.569,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224598 Nr: 13908-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA TGA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA, SÍLVIO LUIS GOUVEIA, WAGNER ROBERTO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVA TGA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA, CNPJ: 06262355000135, atualmente em local incerto e não sabido 

SÍLVIO LUIS GOUVEIA, Cpf: 51383063168, Rg: 809.889, Filiação: Dercy 

Jorge Gouveia e Ivone da Silva Gouveia, brasileiro(a), natural de Campina 

da Lagoa-PR, solteiro(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido WAGNER ROBERTO GOUVEIA, Cpf: 36595721104, Rg: 268.168, 

Filiação: Dercy Jorge Gouveia e Ivone da Silva Gouveia, data de 

nascimento: 12/07/1967, brasileiro(a), natural de Campina da Lagoa-PR, 

casado(a), Telefone 3326.7073. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de NOVA TGA DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA, SÍLVIO LUIS GOUVEIAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5966/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/07/2016

 - Valor Total: R$ 242.648,90 - Valor Atualizado: R$ 242.648,91 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126017 Nr: 4987-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZULMIRA FERREIRA DE CARVALHO, 

Cpf: 65524640100, Rg: 999174, brasileiro(a), casado(a), doméstica. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 4987-82.2010 (Cód. 126017)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 
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satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 167-v, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DO AUTOR de que foi expedido o Alvará de Autorização 

Judicial para que o(a) advogado(a ), Dr. ALISSON DE AZEVEDO, 

brasileiro, advogado, OAB/MT 12.082, CPF sob nº 811.248.481-34, possa 

proceder ao levantamento do valor de R$ 6.923,03 (seis mil e novecentos 

e vinte e três reais e três centavos), com os acréscimos legais, 

depositado em nome de ZULMIRA FERREIRA DE CARVALHO, bem como o 

Alvará no valor de R$ 692,30, em nome do(a) referido(a) advogado(a), 

referente honorários de sucumbência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163979 Nr: 1502-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PEREIRA SMERECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA PEREIRA SMERECKI, Cpf: 

97751367172, Rg: 1340186-6, 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: Processo n° 1502-35.2014 (Cód. 163979)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$68,53, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].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, 

26 de abril de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152810 Nr: 1472-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTRESERRAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCO EIDT TOGNON, LAURI TOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENTRESERRAS COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ: 05909955000180, atualmente 

em local incerto e não sabido FRANCO EIDT TOGNON, Cpf: 00676282148, 

Rg: 1333856-0, Filiação: Carla Regina Eidt Tognon e Lauri Tognon, 

brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LAURI 

TOGNON, Cpf: 20645554120. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 1472-34.2013 (Cód. 152810)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora informada a 

quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 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, correspondente à R$443,05, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça:[...]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, 13 de novembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166447 Nr: 5929-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ ANTONIO FERNANDES, Cpf: 
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25672452191, Rg: 11048298, Filiação: Natalia de Moraes Fernandes e 

Antonio Fernandes Rainho, brasileiro(a), Telefone 65 3326 6200. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 5929-75.2014 (Cód.166447)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 794, inciso I do CPC, que o feito 

será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério do mestre Nelson 

Nery Junior, o qual leciona em sua escorreita obra Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed. p. 1075, in verbis:A 

norma trata da extinção da pretensão executória, que equivaleria ao 

“mérito” do processo de execução. Trata-se de matéria atinente à 

especificação do processo de execução, mas que guarda similitude com o 

CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a extinção do processo de 

execução com julgamento do mérito.(g.n)ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

art. 794, I, c/c art. 795, do ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito.Sem custas e honorários 

advocatícios, diante da não angularização processual.Transitada em 

julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 19 de agosto de 2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183542 Nr: 1682-17.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEONIDE ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZEONIDE ROBERTO, Cpf: 16261763020, 

Rg: 1006608762, brasileiro(a), casado(a), advogado. 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: Execução Fiscal Processo n° 1682-17.2015 (Cód. 

183542)VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada 

a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no título 

executivo, sendo obrigação de pagar quantia (...).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, 

alterando o entendimento anterior desta magistrada, em consonância com 

o princípio da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há 

citação do executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 

via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$ 78,45, de acordo com o 

artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 14 de outubro de 2016.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190727 Nr: 7241-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LEMES CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO LEMES CAMILO, CNPJ: 

15145925000106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de RICARDO LEMES 

CAMILO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1314/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 55.587,93 - Valor Atualizado: R$ 55.587,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188654 Nr: 5557-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. B. MARTINS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. A. B. MARTINS-ME, CNPJ: 

05729020000111. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de S. A. B. MARTINS-ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1249/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

 - Valor Total: R$ 56.850,59 - Valor Atualizado: R$ 56.850,59 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal nº 5557-92.2015 (Cód. 

188654)VISTOS, ETC.Defiro o pedido à fl. 37, devendo o Sr. Gestor 

expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo 

de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.Francisco Ney 

GaivaJuíz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180521 Nr: 22432-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE LUIS DE SOUZA, Cpf: 

89511484168, 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: Execução Fiscal Processo n° 22432-74.2014 (Cód. 

180521)VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada 

a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no título 

executivo, sendo obrigação de pagar quantia (...).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, 

alterando o entendimento anterior desta magistrada, em consonância com 

o princípio da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há 

citação do executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 

via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$73,17, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 8 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128013 Nr: 6972-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DOS SANTOS DA SILVA

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDA DOS SANTOS DA SILVA, Cpf: 

02695555105, Rg: 2232643-0, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 6972-86.2010 (Cód. 128013)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 154, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de 

janeiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DO AUTOR de que foi expedido o Alvará de Autorização 

Judicial para que o(a) advogado(a), Dr. GILMAR BENTO DE SALES, 

brasileiro, advogado, OAB/MT 12.338, CPF sob n. 758.333.521-34, 

proceda ao levantamento do valor de R$ 18.317,81 (dezoito mil e trezentos 

e dezessete reais e oitenta e um centavos), com os acréscimos legais, 

depositado em nome de GERALDA DOS SANTOS DA SILVA, bem como o 

Alvará no valor de R$ 1.676,13, referente honorários de sucumbência

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018
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Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152699 Nr: 1344-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA ASSIS DOS SANTOS, 

ELAINE CRISTINA ASSIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELAINE CRISTINA ASSIS DOS SANTOS, 

Cpf: 19945629867, Rg: 15225640, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido ELAINE CRISTINA ASSIS DOS SANTOS, CNPJ: 

07236017000191. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ELAINE CRISTINA ASSIS DOS 

SANTOS e ELAINE CRISTINA ASSIS DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20128505/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

 - Valor Total: R$ 3.643,06 - Valor Atualizado: R$ 3.643,06 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124843 Nr: 3869-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON-ME, 

PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON TELÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON-ME, 

CNPJ: 02986020000109 e atualmente em local incerto e não sabido 

PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON TELÓ, Cpf: 00039692906. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PATRICIA DE OLIVEIRA 

MARCON-ME e PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON TELÓ, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1851/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2010

 - Valor Total: R$ 18.834,94 - Valor Atualizado: R$ 18.834,94 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127691 Nr: 6596-03.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZZO & CIA LTDA, MARCELO DE SOUZA 

MAZZO, ROSINEIDE BICHOFF MAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAZZO & CIA LTDA, CNPJ: 

03792982000190, atualmente em local incerto e não sabido MARCELO DE 

SOUZA MAZZO, Cpf: 88226930197, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido ROSINEIDE BICHOFF MAZZO, Cpf: 86181017100, Rg: 

325905-4, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MAZZO & CIA LTDA, 

MARCELO DE SOUZA MAZZOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 5801/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/08/2010

 - Valor Total: R$ 6.554,23 - Valor Atualizado: R$ 6.554,23 - Valor 
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Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124815 Nr: 3842-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO REPRESENTAÇAO COUTINHO 

LTDA, MAISA SANTOS COUTINHO, ILTON ANTONIO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO REPRESENTAÇAO COUTINHO 

LTDA, CNPJ: 02808669000130, Inscrição Estadual: 131846361, atualmente 

em local incerto e não sabido MAISA SANTOS COUTINHO, Cpf: 

34515976168, Rg: 386.697, casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido ILTON ANTONIO COUTINHO, Cpf: 34516816172, Rg: 

402456, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIO REPRESENTAÇAO 

COUTINHO LTDA, MAISA SANTOS COUTINHOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 917/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/01/2010

 - Valor Total: R$ 3.975,79 - Valor Atualizado: R$ 3.975,79 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124870 Nr: 3797-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SOUZA MOREIRA - ME, MARCIO 

DE SOUSA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO DE SOUZA MOREIRA - ME, CNPJ: 

02411026000158 e atualmente em local incerto e não sabido MARCIO DE 

SOUSA MOREIRA, Cpf: 54215501172, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARCIO DE SOUZA MOREIRA 

- ME e MARCIO DE SOUSA MOREIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1783/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

 - Valor Total: R$ 3.408,73 - Valor Atualizado: R$ 3.408,73 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128476 Nr: 7387-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM BARBOSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM BARBOSA FERNANDES, Cpf: 

02206536900, Rg: 1159494-2, brasileiro(a), casado(a), trabalhador rural. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 136, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas pocessuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, de que foi expedido o Alvará de Autorização 

Judicial para que o advogado, Dr. JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, 

advogado, OAB/MT 9.309, CPF sob nº 924.435.911-15, possa proceder ao 

levantamento do valor de R$ 1.445,03 (um mil e quatrocentos e quarenta e 

cinco reais e três centavos), com os acréscimos legais, depositado em 

nome de JOAQUIM BARBOSA FERNANDES, bem como o Alvará no valor 

de R$ 1.685,86, em nome do referido advogado, referente honorários de 

sucumbência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124826 Nr: 3813-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME, 

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS, MAURICIO IZAIAS DA SILVA, 

ADMILTON DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A. M. COMERCIO DE EXTINTORES 

LTDA-ME. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 148/2010 (Cód.  124826)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos de quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$274,91, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].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, 9 de agosto de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225093 Nr: 14370-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUENO & CIA LTDA, DEMILSON ANDRADE 

DOS SANTOS, FRANCIELE MARTINS BUENO, FLAVIANO MARTINS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BUENO & CIA LTDA, CNPJ: 

08399844000169, atualmente em local incerto e não sabido DEMILSON 

ANDRADE DOS SANTOS, Filiação: Zelia Lnadim Andrade dos Santos e 

Darci Mnoel dos Santos Filho, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido FRANCIELE MARTINS BUENO, Cpf: 04415615198, Rg: 

5896235, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido FLAVIANO MARTINS BUENO, Cpf: 03968540107, Rg: 19072007, 

Filiação: Marlene Alves Martins Bueno e Paulino Xavier Bueno, data de 

nascimento: 11/03/1991, brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, 

casado(a), do lar, Telefone 9 9645-7078. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de BUENO & CIA LTDA, 

DEMILSON ANDRADE DOS SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13781/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/11/2014

 - Valor Total: R$ 41.038,56 - Valor Atualizado: R$ 41.038,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107786 Nr: 6468-51.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Cpf: 

77925670100, Rg: 1.895.310-7, Filiação: Manoel Ribeiro de Oliveira e 

Durvalina Samuel de Oliveira, data de nascimento: 05/05/1947, 

brasileiro(a), natural de Mirasselva-PR, casado(a), lavrador. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 6468-51.2008 (Cód. 107786)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 176, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 8 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de 

Autorização Judicial Eletrônico n. 369956-0/2017, referente aos 

atrasados, no valor de R$ 10.633,74, com os acréscimos legais, bem 

como o Alvará Eletrônico n. 369955-2/2017, no valor de R$ 1.063,37, com 

os acréscimos legais, referente aos honorários de sucumbência, ambo(s) 

depositada(s) na(s) conta(s) bancária(s) informada(s) pelo advogado, Dr. 

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167119 Nr: 7067-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MACULAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO MACULAN, Cpf: 

60311630987, 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: Processo n° 7067-77.2014 (Cód. 167119)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 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, §3º, I e §19 do NCPC, cujo 

pagamento já foi efetuado administrativamente, consoante fl. 15.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]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, 

09 de agosto de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117135 Nr: 7128-11.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO TEIXEIRA DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENEZIO TEIXEIRA DELMONDES, Cpf: 

28552334100, Rg: 181.321, brasileiro(a), casado(a), trab. rural, Telefone 

9660-0629. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 7128-11.2009 (Cód. 117135)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 134, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 
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necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, de que foi expedido Alvará de 

Autorização Judicial para que o advogado, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA, 

brasileiro, advogado, OAB/MT 8.404, inscrito no CPF sob n. 

828.287.411-68, possa proceder o levantamento do valor de R$ 15.851,38 

(quinze mil e oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), 

com os acréscimos legais, depositado em nome de GENEZIO TEIXEIRA 

DELMONDES, junto ao Banco do Brasil.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238127 Nr: 5369-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACILDO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORACILDO NASCIMENTO JUNIOR, Cpf: 

03261775157, 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: Processo n° 5369-31.2017 (Cód. 238127)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora informada a 

quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 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, §3º, I e §19 do NCPC, cujo 

pagamento já foi efetuado administrativamente, consoante fl.08.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].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, 

17 de novembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238990 Nr: 6475-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA LIMA COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIELA LIMA COSTA RODRIGUES, 

Cpf: 95676716134, Rg: 1372009 0, brasileiro(a), solteiro(a), estudante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de GABRIELA LIMA 

COSTA RODRIGUES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6982/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 3.168,82 - Valor Atualizado: R$ 3.168,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239555 Nr: 7145-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLANDA BLOSFELD REESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROLANDA BLOSFELD REESE, Cpf: 

55056270997, Rg: 989087. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ROLANDA BLOSFELD 
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REESE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5748/2016, 

5749/2016, 5750/2016, 5751/2016 (MAIS 2 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2015

 - Valor Total: R$ 2.726,81 - Valor Atualizado: R$ 2.726,81 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239605 Nr: 7245-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILMA OLIVEIRA SOUZA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAILMA OLIVEIRA SOUZA DUARTE, Cpf: 

80471153168, Rg: 11.597.232, Filiação: Antonio Martins de Souza e 

Jacinta de Fatima Oliveira Souza, data de nascimento: 21/08/1977, 

brasileiro(a), natural de Cuite-PB, viuvo(a), motorista, Telefone 9981 2109. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JAILMA OLIVEIRA 

SOUZA DUARTE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

00807/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/01/2015

 - Valor Total: R$ 2.950,28 - Valor Atualizado: R$ 2.950,28 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239614 Nr: 7263-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILBUN DE ANDRADE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILBUN DE ANDRADE CARDOSO, Cpf: 

03388893888, Rg: 272015, brasileiro(a), casado(a), professor. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de WILBUN DE 

ANDRADE CARDOSO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

01531/2016, 05713/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 5.997,03 - Valor Atualizado: R$ 5.997,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240618 Nr: 8661-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA 

LTDA - ME, CNPJ: 19357125000100. 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: Execução FiscalProcesso nº 8661-24.2017 (Cód. 

240618)VISTOS, EM CORREIÇÃO.Trata-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo Município de Tangará da Serra-MT contra Patricia Cristina da Silva & 

Cia Ltda-ME.Às fls. 10/14, o exequente requereu a extinção do feito em 

razão do Memorando nº 073/2017/SEPLAN. Vieram-me os autos 

conclusos.É o relatório.Decido.Compulsando os autos, verifico que o autor 

informou que fora cancelada a CDA exequenda, via consequência, requer 

a extinção da presente.A Lei de Execução Fiscal, por sua vez, determina 

em seu artigo 26 que: “Se, antes da decisão de primeira instância, a 

inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 

fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”Desta feita, 

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pelo autor para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil e artigo 26 

da LEF.Em tempo, determino ao Exequente que proceda com o devido 

cancelamento em seus registros, com o fito de evitar eventuais cobranças 

futuras atinentes a esta CDA.Sem custas e honorários.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 6 de outubro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239875 Nr: 7667-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGC. COM. E REPR. COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA ME, VIVIANE DE FREITAS BORGES, LEONARDO GOMES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LGC. COM. E REPR. COMERCIAL 

AGRICOLA LTDA ME, CNPJ: 09473036000167, atualmente em local incerto 

e não sabido VIVIANE DE FREITAS BORGES, Cpf: 01315295601, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LEONARDO 

GOMES DO CARMO, Cpf: 03419157690, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LGC. COM. E REPR. 

COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME, VIVIANE DE FREITAS BORGESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14551/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/10/2016

 - Valor Total: R$ 9.944,86 - Valor Atualizado: R$ 9.944,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240847 Nr: 8887-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA CAZZUNI CIAMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TANIA MARIA CAZZUNI CIAMPE, Cpf: 

40632903104, 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: Processo n° 8887-29.2017 (Cód. 240847)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 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, §3º, I e §19 do NCPC, cujo 

pagamento já foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].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, 

09 de agosto de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241566 Nr: 9700-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINA APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

67435157287, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de REGINA APARECIDA 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 06852/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 3.009,10 - Valor Atualizado: R$ 3.009,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242036 Nr: 10367-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO M. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO M. DE OLIVEIRA, 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: Execução Fiscal Processo n° 10367-42.2017 (Cód. 

242036)VISTOS, EM CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora 

informada a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar quantia 

(...).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, alterando o entendimento anterior desta 

magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, resta-se 

aplicável a condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, 

mesmo nos casos em que não há citação do executado, ainda que a 

quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$175,24, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]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, 

21 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245000 Nr: 12819-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. N. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. N. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ME, CNPJ: 07435223000120. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 12819-25.2017 (Cód. 245000)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos de quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$2.406,37, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].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, 1º de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245002 Nr: 12823-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA DE FREITAS & OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANTANA DE FREITAS & OLIVEIRA, 

CNPJ: 07822712000135. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SANTANA DE FREITAS & 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1498/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/01/2017

 - Valor Total: R$ 36.853,44 - Valor Atualizado: R$ 36.853,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244974 Nr: 12773-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. MOURA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. S. MOURA-ME, CNPJ: 

07753162000140. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de F. S. MOURA-ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1127/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/01/2017

 - Valor Total: R$ 48.867,31 - Valor Atualizado: R$ 48.867,31 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244985 Nr: 12791-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGER SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DRAGER SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA, 

CNPJ: 04869965000176. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 12791-57.2017 (Cód. 244985)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora informada a 

quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos de quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$4.241,38, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça[...]Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 
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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, 10 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163121 Nr: 15069-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONAS JUCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMAZONAS JUCOSKI, Cpf: 

55412130968, Rg: 4049403-0, Filiação: Librano Jucoski e Otilia Damazio 

Jucoski, data de nascimento: 04/12/1965, natural de Guaraniaçu-PR, 

divorciado(a), comerciante e agricultor, Telefone 9987.2623. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: VISTOS, ETC.Trata-se de manifestação da Fazenda Pública 

noticiando o pagamento do débito exequendo e pleiteando a extinção do 

feito.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.Decido.Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora informou a quitação de toda a 

dívida.Acerca do assunto, dispõe o art.794, inciso I do CPC, que o feito 

será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério do mestre Nelson 

Nery Junior, o qual leciona em sua escorreita obra Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed. p. 1075, in verbis:A 

norma trata da extinção da pretensão executória, que equivaleria ao 

“mérito” do processo de execução. Trata-se de matéria atinente à 

especificação do processo de execução, mas que guarda similitude com o 

CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a extinção do processo de 

execução com julgamento do mérito. (g.n)ANTE O EXPOSTO, com fulcro 

no art. 794, I, c/c art. 795, do ambos do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se 

aplicável a condenação do devedor as custas e honorários advocatícios, 

mesmo nos casos de quitação do débito na via administrativa, haja vista 

que houve a formação da angularização processual, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, no patamar já fixado na decisão inicial, devidamente 

corrigido.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 6 de novembro 

de 2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226648 Nr: 15545-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA ME, 

ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA ME, 

CNPJ: 05630343000153 e atualmente em local incerto e não sabido 

ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 40861562100, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ROSANGELA ALVES DE 

OLIVEIRA ME e ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6184/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 3.885,84 - Valor Atualizado: R$ 3.885,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164351 Nr: 2170-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. FIRMINO DA HORA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. FIRMINO DA HORA & CIA LTDA, CNPJ: 

37443520000189. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de J. FIRMINO DA HORA 

& CIA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3541/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/04/2011

 - Valor Total: R$ 2.856,78 - Valor Atualizado: R$ 2.856,78 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190805 Nr: 7339-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TAIAMA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA ME, CNPJ: 13243668000101. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de TAIAMA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de MULTAS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1649/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 3.984,00 - Valor Atualizado: R$ 3.984,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109737 Nr: 8368-69.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDMILSON GRACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO EDMILSON GRACIANO, Cpf: 

20354150120, 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, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora 

informada a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 794, 

inciso I do CPC, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério do mestre Nelson Nery Junior, o qual leciona em sua escorreita 

obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª 

ed. p. 1075, in verbis:A norma trata da extinção da pretensão executória, 

que equivaleria ao “mérito” do processo de execução. Trata-se de matéria 

atinente à especificação do processo de execução, mas que guarda 

similitude com o CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a extinção do 

processo de execução com julgamento do mérito.(g.n)ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do ambos do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.No mais, 

arquivem-se os autos, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Importante acentuar que os honorários advocatícios fixados 

na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento possuem 

apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, acaso 

formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

falar em honorários advocatícios.Outrossim, defiro o pedido de 

desentranhamento das CDA´s conforme requerido, devendo ser 

procedido com as baixas e anotações costumeiras.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2014.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104403 Nr: 3195-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IALDO BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE IALDO BOMFIM, Cpf: 
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32143516134, Rg: 924436, Filiação: Laurentino Severo do Bomfim e Maria 

Jose do Bomfim, data de nascimento: 17/06/1947, brasileiro(a), natural de 

Viçosa-AL, solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 3195-64.2008 (Cód. 104403)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 155, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de 

Autorização Judicial Eletrônico n. 368280-3/2017, referente aos 

atrasados, no valor de R$ 23.332,05, com os acréscimos legais, bem 

como o Alvará Eletrônico n. 368278-1/2017, no valor de R$ 1.195,97, com 

os acréscimos legais, referente aos honorários de sucumbência, 

referente aos honorários de sucumbência, ambo(s) depositada(s) na(s) 

conta(s) bancária(s) informada(s) pelo advogado, Dr. VALDOMIRO 

JORLANDO JUNIOR.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136096 Nr: 6322-05.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDOMIRO PEDRO DA SILVA, Cpf: 

31409555100, Rg: 271.435, brasileiro(a), casado(a), trabalhador rural. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 6322-05.2011 (Cód. 136096)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl.188, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de 

Autorização Judicial Eletrônico n. 369980-3/2017, referente aos 

atrasados, no valor de R$ 19.361,09, com os acréscimos legais, bem 

como o Alvará Eletrônico n. 369981-1/2017, no valor de R$ 1.438,83, com 

os acréscimos legais, referente aos honorários de sucumbência, ambo(s) 

depositada(s) na(s) conta(s) bancária(s) informada(s) pelo advogado, Dr. 

ALISSON DE AZEVEDO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110295 Nr: 712-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ANTONIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI ANTONIO BORGES, Cpf: 

24067458134, 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: Execução Fiscal n° 561/2009 (Cód. 110295)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, no importe de R$216,24, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...]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, 

13 de junho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190691 Nr: 7171-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. SORATI DA CRUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. SORATI DA CRUZ - ME, CNPJ: 

07207996000150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de M. SORATI DA CRUZ 

- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1554/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

 - Valor Total: R$ 2.044,70 - Valor Atualizado: R$ 2.044,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218091 Nr: 8411-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DOS SANTOS PRATES, MARIA 

PRATES CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA DOS SANTOS PRATES, CNPJ: 

02438321000106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 8411-25.2016 (Cód. 218091)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora informada a 

quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos de quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$1.600,12, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]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, 5 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216387 Nr: 6971-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSASHOK - COMERCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, RAPHAEL PONCONI, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MAYKEL 

PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSASHOK - COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 07831094000190, atualmente em local incerto 

e não sabido RAPHAEL PONCONI, Cpf: 73689912253, Rg: 1331575-7, 

Filiação: Lurdes Zanette Ponconi e Antonio Ponconi, brasileiro(a), 

solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARIA DE FATIMA 

OLIVEIRA, Cpf: 80000240125, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido MAYKEL PONCONI, Cpf: 61648744168, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ROSASHOK - COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, RAPHAEL PONCONIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4132/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2016

 - Valor Total: R$ 23.904,06 - Valor Atualizado: R$ 23.904,06 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 
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do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164414 Nr: 2279-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU TAMANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRCEU TAMANHO, Cpf: 05377420004, 

Rg: 9007612221, divorciado(a), advogado. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de DIRCEU TAMANHO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3562 A 3563/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 6.769,42 - Valor Atualizado: R$ 6.769,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167146 Nr: 7121-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULITA AMANDA TOCCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULITA AMANDA TOCCHETTO, Cpf: 

01534079998, Rg: 2994709-0, Filiação: Marcos Antonio Fritzen e de Maria 

Cita Fritzen, data de nascimento: 11/02/1959, natural de Capanema-MT, 

casado(a), comerciante, Telefone (065) 726-3412. 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: Execução Fiscal Processo n° 7121-43.2014(Cód. 

167146)VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada 

a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no título 

executivo, sendo obrigação de pagar quantia (...).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, 

alterando o entendimento anterior desta magistrada, em consonância com 

o princípio da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há 

citação do executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 

via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$119,85, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...].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, 02 de maio de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166299 Nr: 5648-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUIZA NEIDE DO PRADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NUIZA NEIDE DO PRADO SILVA, Cpf: 

30360420168, Rg: 270910, 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: Execução Fiscal Processo n° 5648-22.2014 (Cód. 

166299)VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada 

a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 
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colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no título 

executivo, sendo obrigação de pagar quantia (...).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, 

alterando o entendimento anterior desta magistrada, em consonância com 

o princípio da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há 

citação do executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 

via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe atualizado à fl. 22 de R$189,65, 

de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[..]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, 5 de março de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183281 Nr: 1338-36.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO SERGIO DA SILVA COSTA, Cpf: 

03439804100, 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: Processo n° 1338-36.2015 (Cód. 183281)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 794, inciso I do CPC, que o feito 

será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério do mestre Nelson 

Nery Junior, o qual leciona em sua escorreita obra Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed. p. 1075, in verbis:A 

norma trata da extinção da pretensão executória, que equivaleria ao 

“mérito” do processo de execução. Trata-se de matéria atinente à 

especificação do processo de execução, mas que guarda similitude com o 

CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a extinção do processo de 

execução com julgamento do mérito.(g.n)ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

art. 794, I, c/c art. 795, do ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito.Sem custas e honorários 

advocatícios, diante da não angularização processual.Transitada em 

julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 7 de março de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190709 Nr: 7207-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): META AMBIENTAL - COLETA DE RESIDUOS DE 

SAUDE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): META AMBIENTAL - COLETA DE 

RESIDUOS DE SAUDE LTDA - ME, CNPJ: 10339813000164. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de META AMBIENTAL - 

COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ISS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1575/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

 - Valor Total: R$ 2.900,20 - Valor Atualizado: R$ 2.900,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151731 Nr: 325-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. IBER COMÉRCIO PLÁSTICOS UTILITÁRIOS, 

CLAUDINEY IBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. IBER COMÉRCIO PLÁSTICOS 

UTILITÁRIOS, CNPJ: 04539308000160 e atualmente em local incerto e não 

sabido CLAUDINEY IBER, Cpf: 96628880125, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de C. IBER COMÉRCIO 

PLÁSTICOS UTILITÁRIOS e CLAUDINEY IBER, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8222/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/08/2012

 - Valor Total: R$ 5.906,54 - Valor Atualizado: R$ 5.906,54 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181126 Nr: 23150-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARCI RODRIGUES, Cpf: 28662652115, 

Rg: 15575567, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora 

informada a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 794, 

inciso I do CPC, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério do mestre Nelson Nery Junior, o qual leciona em sua escorreita 

obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª 

ed. p. 1075, in verbis:A norma trata da extinção da pretensão executória, 

que equivaleria ao “mérito” do processo de execução. Trata-se de matéria 

atinente à especificação do processo de execução, mas que guarda 

similitude com o CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a extinção do 

processo de execução com julgamento do mérito.(g.n)ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do ambos do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Sem custas e 

honorár ios  advocat íc ios ,  d iante  da não angu la r izaçã o 

processual.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de setembro de 

2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163759 Nr: 1102-21.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ROSELI WURMSTICH REITERBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE ROSELI WURMSTICH 

REITERBERGER, Cpf: 68933002120, Rg: 0824296-8, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n° 1102-21.2014 (Cód. 163759)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que fora informada a 

quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis:A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...).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, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela 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, §3º, I e §19 do NCPC, cujo 

pagamento já foi efetuado administrativamente, consoante fl.23A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça[...].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, 6 de outubro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132822 Nr: 2718-36.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECIR KELIN MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GECIR KELIN MACIEL, Cpf: 41994914149, 

Rg: 04259823, Filiação: Atanagildo Delin e Ursulina Kelin, data de 

nascimento: 13/11/1950, brasileiro(a), natural de Francisco Beltrão-PR, 

viuvo(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: Processo nº 2718-36.2011 (Cód. 132822)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 151, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DO AUTOR de que foi expedido o Alvará de Autorização 

Judicial para que o(a) advogado(a), Dr. ALISSON DE AZEVEDO, brasileiro, 

advogado, OAB/MT 12.082, CPF sob nº 811.248.481-34, possa proceder 

ao levantamento do valor de R$ 7.232,66 (sete mil e duzentos e trinta e 

dois reais e sessenta e seis centavos), com os acréscimos legais, 

depositado em nome de GECIR KELIN DOS SANTOS, bem como o Alvará 

no valor de R$ 683,34, em nome do referido advogado, referente 

honorários de sucumbência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190690 Nr: 7169-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. ANTONIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. M. ANTONIASSI, CNPJ: 

06096302000191. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de M. M. ANTONIASSI, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1555/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

 - Valor Total: R$ 2.694,89 - Valor Atualizado: R$ 2.694,89 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167028 Nr: 6891-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIDIA DA GAMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA LIDIA DA GAMA SILVA, Cpf: 

37855077120, Rg: 547.910, Filiação: Izabel da Costa e Silva e Ingracio da 

Gama, brasileiro(a), viuvo(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: Execução Fiscal Processo n° 6891-98.2014 (Cód. 

167028)VISTOS, EM CORREIÇÃO.Inicialmente, proceda-se com o 

desentranhamento dos documentos encartados às fls. 19/22, visto que 

estranho aos presentes autos, devendo, na sequência, ser entregue ao n. 

procurador do município subscritor da petição de fl.18.No mais, verifico 

que fora informada a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto 

com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar quantia 

(...).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, alterando o entendimento anterior desta 

magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, resta-se 

aplicável a condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, 

mesmo nos casos em que não há citação do executado, ainda que a 

quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$358,67, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]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, 

17 de novembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126559 Nr: 5500-50.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA CORREA ALCEBIADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOEMIA CORREA ALCEBIADES, Cpf: 

00180621130, Rg: 710970-8, brasileiro(a), casado(a), zeladora. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 5500-50.2010 (Cód. 126559)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:A 

satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 181, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de 

janeiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DO AUTOR de que foi expedido o Alvará de Autorização 

Judicial para que o(a) advogado(a), Dr. ALISSON DE AZEVEDO, brasileiro, 

advogado, OAB/MT 12.082, CPF sob nº 811.248.481-34, possa proceder 

ao levantamento do valor de R$ 7.407,41 (sete mil e quatrocentos e sete 

reais e quarenta e um centavos), com os acréscimos legais, depositado 

em nome de NOEMIA CORREA ALCEBIADES, bem como o Alvará no valor 

de R$ 740,74, em nome do(a) referido(a) advogado(a), referente 

honorários de sucumbência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163349 Nr: 332-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarindo Domingos Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT

 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 332-28.2014.811.0055 163349

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: Clarindo Domingos Sartori

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Clarindo Domingos Sartori, Cpf: 

06409938004 Filiação: , brasileiro(a), casado(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, 21 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233993 Nr: 22869-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VIEIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 22869-47.2016.811.0055 233993

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: IVAN VIEIRA LUZ

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ivan Vieira Luz, Cpf: 01616995106 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Endereço:lugar incerto ou 

nãosabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 
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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, 21 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238996 Nr: 6487-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENY MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6487-42.2017.811.0055

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: GENY MARTINS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Geny Martins, Cpf: 41102673153, Rg: 

583513 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Tancredo Neves 

622-S, Bairro: Nova Londrina, Cidade: Tangara da Serra-MT

FINALIDADE: 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, 21 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119386 Nr: 9340-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVELEDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO 

DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9340-05.2009.811.0055

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Francisco de Oliveira, Cpf: 

07955634187, Rg: 105327 SSP MT Filiação: 07955634187, brasileiro(a), , 

aposentado, 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, 21 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12566 Nr: 1057-66.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR 

AGRONONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607, Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - 

OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B

 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 1057-66.2004.811.0055 12566

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

ARQUITETUR AGRONONOMIA-MT

PARTE REQUERIDA: Wilson Galli

INTIMANDO(A, S): Exequente: Conselho Regional de Engenharia Arquitetur 

Agrononomia-mt, CNPJ: 03471158000138, brasileiro(a), entidade de 

classe, 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$ 626,25 (seiscentos e vinte e seis reais e vinte 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$ 626,25 (seiscentos e vinte e 

seis reais e vinte e cinco 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, 21 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

 Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108245 Nr: 6851-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO BARCELOS 

AMORIM, ENILZA NERIS DE AMORIM, ROSANGELA NERIS DE AMORIM, 

ELENICE NERIS DE AMORIM, MARIA APARECIDA NERIS DE AMORIM, 

ANTONIO NIVALDO NERIS DE AMORIM, LAURENTINO NERIS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a decisão de fls. 175 ao apreciar a impugnação foi 

clara ao reconhecer a prescrição dos valores anteriores a 29/10/2003 e 

consignar que aórdão também foi claro ao indicar como fermo final o óbito 

da autora, qual seja 21/7/2012 e sendo certo que tal decião também foi 

clara ao indicar os indices aplicáveis, não vislumbro qualquer obstáculo a 

elaboração do novo memorial.

Assim retornem os autos ao contador, para o prosseguimento do feito.

Intimem-se as partes dos cálculos e não sendo apresentadas novas 

impugnações, prossiga-se a execução nos termos do §3 do artigo 535 do 

CPC, observando-se o pedido de execução autonoma dos honorários 

advocaticios por RPV, nos termos da Sumula 47 STF sem prejuízo da 

execução da condenação principal por Precatório, caso supere o teto 

legal..

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188727 Nr: 5653-10.2015.811.0055

 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: VALTENIR DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Atente-se o Cartório para o teor do penultimo paragrafo da sentença de 

fls. 143v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155580 Nr: 4205-70.2013.811.0055

 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: NEDINA RAIMUNDA MARTINS

 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:

 Vistos,

Em que pese a existência de acordo processual atinente a desistência do 

recurso voluntário é certo que a homologação deste não permite o 

reconhecimento do trânsito em julgado ante o teor do último parágrafo da 

sentença de fls. 130.

Contudo, reputo necessário oportunizar a autarquia a manifestação 

expressa quanto o interesse de transigir não somente com relação a 

desistência do recurso, mas sim com relação ao objeto da demanda, nos 

termos, alíás em que foram consignados pelo autor a fls. 137/140.

Após, conclusos para eventual homologação do acordo atinente ao objeto 

do processo ou remessa dos autos à Instância Superior, nos termos do 

artigo 496, I do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105692 Nr: 4492-09.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a impugnação de fls. 171/172 se limita a reproduzir a 

matéria da impugnação de fls. 105, já apreciada a fls. 160/161, onde ficou 

expressmaente reconhecido que o pagamento administrativo se iniciou em 

1/8/2010, indefiro de plando a mesma.

Outrossim, honologo o cálculo de fls. 164.

Procedam-se as expedições necessárias, nos termos do artigo 535 § 3 do 
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CPC, atentando-se na expedição de alvarás os termos da resolução n. 

405/2016 CNJ e eventual pedido de destaque dos honorários contratuais, 

os termos do § 4 do artigo 22 da Lei 8906/94;

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151720 Nr: 314-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA RODRIGUES CASAGRANDE ME, 

MARCIA RODRIGUES CUNHA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº. 314-41.2013 – Cód. 151720

Vistos

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Marcia Rodrigues Casagrande-Me, todos devidamente qualificado 

nos autos.

Após a citação da parte executada, este Juízo procedeu com penhora 

on-line nas contas das requeridas, conforme consta às fls. 25 dos autos.

 Houve embargos à execução que foram rejeitados liminarmente (fls. 81) 

por não cumprir os requisitos legais. Todavia, ante a notícia de que o 

débito exequendo foi parcelado na via administrativa o feito foi suspenso.

 Decorrido o prazo a Fazenda Pública Estadual manifestou-se no sentido 

de que havia um saldo residual, posteriormente quitado pela parte 

requerida.

Intimado a se manifestar quanto ao pagamento total do débito, o exequente 

não se manifestou.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Tendo em vista que a penhora realizada nas constas da requerida, 

superam em muito o valor relativo ao saldo residual apontado pela 

exequente às fls. 91, bem como havendo provas de que referido valor já 

fora recolhido, quedando-se inerte a exequente, desnecessária a 

manutenção da penhora.

Sendo assim, DEFIRO o pedido para que sejam levantados os valores 

penhorados nos autos em favor da executada.

 Para tanto, proceda-se com a expedição de alvará para levantamento, 

devendo este ser intimada a exequente para informar conta para depósito, 

caso não tenha informado tais dados nos autos.

Intime-se ainda a exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 64276 Nr: 5783-78.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FLORENTINO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5783-78.2007 – Cód. 64276

SENTENÇA.

Trata-se de cumprimento de sentença, oriundo de ação de obrigação de 

fazer promovida por Manoel Florentino Amorim, em face do Município de 

Tangará da Serra.

O exequente apresentou cálculo atualizado da execução e requereu o 

cumprimento de sentença.

 As fls. 266, após devidamente citado para cumprir a obrigação ou 

apresentar embargos, o executado manifestou pela homologação dos 

cálculos.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

A execução foi proposta para cobrar o valor de R$ 86.258,68, sendo R$ 

78.416,98 do crédito principal e R$ 7.841,70 de honorários de 

sucumbência. Foi apresentado cálculo, fls. 241/242.

 Tendo em visa que a parte autora apresentou o cálculo, e que a parte ré 

concordou com os valores descritos, hei por bem HOMOLOGAR o cálculo 

apresentado pela exequente, fixando o valor do crédito executado em:

 1) Parte Autora - R$ 78.416,98 (setenta e oito mil quatrocentos e 

dezesseis reais e noventa e oito centavos).

2) Patrono da Autora – R$ 7.841,70 (sete mil oitocentos e quarenta e um 

reais e setenta centavos), referente a honorários de sucumbência.

 Determino que se requisite o pagamento do débito exequendo devido à 

autora por Precatório, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Egrégio Tribunal Justiça de Mato Grosso. Expeça-se o precatório 

devido.

Com relação aos honorários, expeçam-se as requisições de pequeno 

valor para a satisfação do crédito, nos termos do art. 535, §3º, inciso II do 

CPC.

 Após, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 P.R.C, expedindo-se o necessário.

Tangará da Serra, 16 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240112 Nr: 7983-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPINELLI PORTAS E COMPENSADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - 

OAB:40112 E 23881-A

 Vistos.

Deferindo o pedido retro procedi com a baixa no sistema Renajud da 

constrição efetivada neste feito.

Não obstante, percebe-se que pendem de baixa as restrições lançadas no 

feito de cód. 167007.

 Tendo em vista que ambos foram extintos, procedeu-se com a referida 

restrição, conforme comprovantes em anexo.

Certificado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164011 Nr: 1566-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA SANCHES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 Vistos

Cuida-se de execução fiscal em que o contribuinte aderiu a programa 

REFIS do Municipio e efetuou o pagamento do débito exequendo antes de 

ser concretizada a citação do pólo passivo.

O primeiro ponto que merece destaque é que de acordo com a 

documentação juntada pela propria exequente, já houve pagamento do 

débito exequento, porém não até o presente momento sentença de 

extinção do feito em relação ao débito fiscal. O documento de fls. 131 é 

justamente pela extinção do feito ante o pagamento do débito, indicando de 

outro lado o pagamento parcial de honorários advocatícios.

De outra banda, ao mesmo tempo em que o exequente requer o 

prosseguimento em relação a tão-somente honorarios, o exequente não 

se manifesta quanto a extinção do feito e com a sentença consolidação ou 

não dos valores atinentes aos honorarios devidos, e do lado a executada 

apresenta sua irresignação.

A executada trouxe aos autos varios documentos comprovando a 
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quitação dos débitos fiscais em sua totalidade, tendo o pagamento 

ocorrido antes da citação. Muito embora seja matéria controvertida a 

aplicação ou não do princípio da causalidade nesses casos, havendo 

posições divergentes em nossos tribunais a depender da situação 

encontrada, se faz necessário a coleta de maiores elementos a definir a 

questão.

Isso porque, comprovada o pagamento da dívida, acaso reconhecida a 

sucumbência, não estamos mais diante de um executivo fiscal, mas sim o 

cumprimento de sentença referente a verba alimentar, verba esta sobre a 

qual não cabem as benesses de eventual Mutirão Fiscal, mas se aplicam 

as normas, por exemplo, do artigo 90 do CPC vigente ao se partir da idéia 

de reconhecimento do pedido.

Diante do exposto, faculto as partes se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos documentos relativos a eventual acordo 

firmado em REFIS ou qualquer documento relativo a tal situação.

Após, conclusos para a sentença de extinção e definição da aplicação ou 

não da sucumbência.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106930 Nr: 5630-11.2008.811.0055

 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: TANIA ANTONIA NATT FERRARINI, TASSIA FRANCIELA 

NATT FERRARINI, JNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACAR COMERCIO E TRASPORTE DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:176019/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO, para devolução dos autos nº 

5630-11.2008.811.0055, Protocolo 106930, 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): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13322 Nr: 2317-23.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

ESPOLIO DE NELSON CONTI, SIDONIA CONTI, SHEILA DAIANE CONTI 

CUNHA, MICHELLI CONTI MASSON, ANA BEATRIZ CONTI

 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:17980/A-MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Considerando que o exequente foi intimado para apresentar memória 

atualizada do débito em 12 de março do corrente ano e do pedido da 

primeira dilação até a presente data já transcorreu mais de 3 meses, 

desnecessária a concessão de mais prazo para apresentação do cálculo 

que já deveria ter sido juntado nos autos. Assim, defiro a dilação pleiteada 

somente pelo prazo suplementar de 15 dias.

Intime-se o exequente para apresentar memória atualizada do débito no 

prazo supra.

No mais, cumpram as demais determinações de fl. 438.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123657 Nr: 2682-28.2010.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLINICOR - SERVIÇOS MÉDICOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON LUIZ DE OLIVEIRA, Maria Dalva 

Specian Chaves, JOSÉ JACONIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Não sendo apresentados requerimentos, no prazo de 60 dias, e sendo 

certo que inexistem custas pendentes, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2889 Nr: 1239-62.1998.811.0055

 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: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,

Aguarde-se suspenso até informações quanto a satisfação do crédito 

penhorado.

Permanecendo as partes silentes pelo prazo de 1 ano, diligêncie-se o 

Juízo do Inventário solicitando-se informações quanto a situação do 

inventário, bem como sobre a existência de bens arrolados que 

eventualmente possam satisfarzer a presente execução.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1535-69.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Vistos,

Preliminarmente à análise de substituição da penhora, intime-se o 

executado para que traga aos autos cópia atualizada da matrícula n.º 

1979 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, ante o pedido retro, oficie-se à Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sicredi para que que preste esclarecimento 

acerca do financiamento do veículo Chevrolet Onix placa: QBE5146, 

notadamente eventual quitação ou o valor do crédito remanescente para 

quitação do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a resposta da instituição financeira, oportunize-se manifestação do 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos para as deliberações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140407 Nr: 10975-50.2011.811.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 302 de 791



 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): OVIDIO MENDES BARBOSA, NELIO BRASIL 

FELIPE, MARTHA ROCHA DE CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte a comunicação do juízo quando da modificação, 

temporária ou definitiva, de seu endereço.

Consta dos autos a não localização das partes por meio do Oficial de 

Justiça (fls. 89, 115 e 148) e o retorno dos Avisos de Recebimento de fls. 

138/140, 145/146 e 152, sob o motivo de “Mudou-se”, presumindo-se, 

dessa forma, válida as intimações dirigidas ao endereço de Nelio Brasil 

Felipe e Martha Rocha de Carvalho Felipe constantes dos autos para 

tomar ciência quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

Outrossim, ressalta-se que o executado Ovidio Mendes Barbosa foi 

devidamente intimado à fl. 89.

Assim, intime-se o exequente para que proceda a atualização do débito, 

colacionando aos autos planilha, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oportunidade em que deverá promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis.

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.: 188695 Nr: 5611-58.2015.811.0055

 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): SAN RAFAEL CHOPERIA E RESTAURANTE 

LTDA ME, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, nos termos o parágrafo único do artigo 274 do Código de 

Processo Civil, incumbe à parte a comunicação do juízo quando da 

modificação, temporária ou definitiva, de seu endereço.

Consta dos autos o retorno dos Avisos de Recebimento de fls. 122/125, 

sob o motivo de “Mudou-se”, presumindo-se, dessa forma, válida as 

intimações dirigidas ao endereço constantes dos autos para se 

manifestarem quanto ao Bacenjud realizado às fls. 102/103.

Assim, ante o decurso de prazo para manifestação, proceda-se o 

levantamento dos valores bloqueados à fl. 102V, em favor do exequente, 

atentando-se aos dados bancários fornecidos e aos poderes outorgados 

na procuração.

Posteriormente, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, com indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias, procedendo-se o abatimento dos valores levantados.

Por outro lado, ante o requerimento de fl. 119, proceda-se a inclusão do 

nome dos executados perante o cadastro de inadimplentes, por meio do 

SERASAJUD, nos termos dos artigos 517 e 782, §3º do Código de 

Processo Civil.

Quedando-se o exequente inerte 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.: 102702 Nr: 1544-94.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224065 Nr: 13395-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SOUZA DA SILVA

 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,

Indefiro o pedido de penhora via sistema Renajud, visto que o processo 

pende de citação da parte executada.

Outrossim, analisando detidamente aos autos, verifica-se que o processo 

pende de comprovação de distribuição da Carta Precatória para a 

Comarca de São José do Rio Claro/MT para fins de citação do executado.

Assim, intime-se o exequente para que comprove a distribuição da missiva 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, diligencie-se junto ao Juízo Deprecado acerca do 

cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223007 Nr: 12443-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA TEIXEIRA DE SANTANA MESQUITA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE NERES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte a comunicação do juízo quando da modificação, 

temporária ou definitiva, de seu endereço.

Consta dos autos que a Oficiala de Justiça não localizou a executada no 

endereço indicado na exordial (fl. 111) e no qual foi citada da presente 

ação, presumindo-se, dessa forma, válida as intimações dirigidas ao 

endereço constantes dos autos.

Desse modo, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis.

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 
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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.: 142475 Nr: 1895-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETAL EMPRENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARIA LUCIA DOS SANTOS REIS, TEREZINHA 

ALVES MOURA, LUZIA DE JESUS SANTOS DE PAULA, MARA RUBIA 

VIEIRA DA COSTA, ANTONIO RITA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63191 Nr: 4678-66.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA, ADIR 

GERALDO FERRARINI, SERENI FRANCESCHI FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B OAB/MT, HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10934/MT

 Vistos,

Indefiro o pedido de diligências junto aos sistemas conveniados ao Poder 

Judiciário de Mato Grosso para localização de endereço dos executados, 

visto que os mesmos foram devidamente intimados, conforme certidão de 

fl. 234.

Intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de 

suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, §1º, do 

Código de Processo Civil.

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.: 175872 Nr: 17837-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A, MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO BORGES ARCANJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos,

I - Translade-se para o presente feito cópia da sentença e eventual 

acórdão e respectiva certidão de transito em julgado da ação revisional 

mencionada.

II - Certifique-se os valores ainda depositados naqueles autos e os valores 

e titulos de cada depósito e levantamento realizado.

III - Oficie-se ao Leiloeiro para que encaminhe cópia integral dos atos 

praticados para a alienação impugnada.

IV - Ao Contador para a liquidação do saldo devedor do contrato, 

observando-se os termos do contrato revisado, os valores 

depositados/restituídos pelas partes, bem como o valor obtido com a 

alienação do bem.

Após, colha-se a manifestação das partes e então conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266027 Nr: 29208-85.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES MANFRINATO JUNIOR, NILSEIA APARECIDA 

MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA MARTINS BEZERRA, Cícero Lopes 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro do artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.Preclusas as vias impugnativas, arquive-se, nos termos do artigo 456, 

§1º, da CNGC.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284460 Nr: 12645-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, ISAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito dos valores 

correspondentes a duas (02) diligências, para cumprimento do mandado 

de Citação e Intimação e Constatação, na localidade denominada "Sítio 

Nossa Senhora Aparecida, Km 05, à direita do bairro Alto da Boa Vista, 

nesta cidade, aos quais serão acrescidos a importância relativa à tarifa 

bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168295 Nr: 8771-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o pedido, defiro a pesquisa de veículos em nome do 

executado via RENAJUD, a qual restou frutífera, consoante extrato anexo, 

com a localização de um veículo em nome do executado Isaias Pereira 

Duarte.
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Extrai-se do extrato do veículo Sundown Hunter 90 placa: NJB0731 a 

inexistência de restrições judiciais.

Assim, com fulcro no princípio da cooperação, promovo restrição judicial 

de transferência no veículo localizado, cujo extrato segue anexo, devendo 

o exequente se manifestar expressamente quanto ao interesse ou não da 

penhora do veículo localizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

baixa da restrição veicular inserida.

Outrossim, considerando-se o não 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 encontrados bens em seu 

nome.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205765 Nr: 19386-43.2015.811.0055

 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: CLOVIS AIRTON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL VEICULOS, FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 [...]Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do acórdão de fls. 247/255 entendeu pela necessidade de realização 

de prova pericial, NOMEIO para tanto a Real Brasil Consultoria, a qual 

deverá ser intimada para apresentar proposta de honorários, no prazo de 

5 (cinco) dias, ficando as partes cientes de que os contatos profissionais, 

o currículo e a documentação do perito se encontram em prontuário 

disponível para consulta em cartório. Havendo escusa, retornem os autos 

conclusos para nova nomeação de perito.Em caso de concordância, 

intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários. Se ocorrer oposição 

quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se 

manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir 

para arbitramento.Em caso de concordância do valor proposto, intime-se a 

parte requerida para proceder o recolhimento dos honorários, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de se reputar prejudicada a perícia. Recolhido 

os honorários, intime-se o perito nomeado para designação de data para a 

realização da perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação. As partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar 

telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular 

quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos e se manifestarem acerca da necessidade de outras 

provas.Intimem-se. Comunique-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275305 Nr: 5229-60.2018.811.0055

 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: CAJIR FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, Sulviane Rigo Lustoza - OAB:24.651-O

 Vistos,

Outrossim, com fulcro no princípio da cooperação, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188319 Nr: 5236-57.2015.811.0055

 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): PAULO ISTADEU MACHADO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso - 

Sicredi em face de Paulo Istadeu Machado Teixeira.

Em manifestação de fls. 140/141 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.

Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO pelo pagamento do débito.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela 

parte executada.

Proceda-se o levantamento da restrição junto ao sistema SERASAJUD.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175868 Nr: 17834-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo indicar bens penhoráveis para prosseguimento da ação, 

sob pena de suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, do 

Novo CPC.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

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 art. 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 (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219919 Nr: 9907-89.2016.811.0055

 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: GLACIELI QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 
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SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos,

Ante o certificado à fl. 93, reiterem-se os ofícios ao Hospital Municipal de 

Tangará da Serra/MT e ao MT Saúde, para que, respectivamente, 

encaminhem cópia do prontuário de atendimento de Gleice Quadros em 

fevereiro de 2016 e preste informações quanto aos procedimentos 

realizados pela mesma no período de fevereiro a julho de 2016, sob pena 

de aplicação de sanções penais e administrativas, sem prejuízo de 

eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

No mais, cumpram-se as determinações de fls. 66/67.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167884 Nr: 8202-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMNISTRAÇÃO, SINDICATO DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, PRISCILA ANDRADE ZILIANI - OAB:15136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI HEBER GRAGEL - 

OAB:15037, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, 

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, GUSTAVO 

PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282

 Vistos.

Proceda-se o cumprimento do acórdão do E.STJ às fls. 573/574/v e 

remetam-se os autos ao Juízo Trabalhista desta Comarca, procedendo-se 

as baixas e anotações de estilo.

Proceda-se ainda a transferência dos valores depositados nos autos (fls. 

382/383) a nova conta judicial junto à Justiça do Trabalho quando 

distribuído o feito naquele Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222791 Nr: 12283-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONITES ARAUJO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o exquente para que apresente cópia de documentos pessoais 

do executado que permitam diligências junto ao SIEL e demais entes 

conveniados.

Sem prejuízo, oficie-se ao INCRA para que encaminhe informações 

cadastrais do executado, visto que assentado junto ao lote 192 do PA 

Antonio Conselheiro em Tangará da Serra-MT< no ano de 2016. 

encaminhando ainda oficios ao INSS para informações quanto ao 

falecimento e dependentes do executado.

Após, com as respostas, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 Vistos,

Considerando a concessão de efeito suspensivo no Agravo de 

Instrumento n.º 1006948-31.2018.8.11.0000 (fls. 2056/2060), aguarde-se 

o julgamento do mérito do recurso.

Outrossim, considerando que a decisão de agravo de fls. 2056/2060 não 

se refere à decisão que deferiu o bloqueio de valores, mas, sim que 

deferiu o levantamento de mencionados valores ao exequente; bem como 

que não há nenhum dispositivo expresso na decisão de agravo que 

mencione a desconstituição da penhora de crédito, visto que tão somente 

determina a suspensão da decisão que determinou o levantamento indefiro 

o pedido de fl. 2061.

Assim, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso de agravo de 

instrumento e demais deliberações quanto ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos, seja em favor do exequente ou executado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16678 Nr: 3073-95.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES, ERCIO DUARTE, 

MARIO MENDES, MARIA JOSÉ DE UNGARO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A, STELLA REGINA PYDD PILGER - OAB:11236, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos.

Considerando que o exequente apresentou nos autos a qualificação e o 

endereço dos herdeiros do de cujus Dirceu Dias Rodrigues, proceda-se a 

expedição de mandado de citação daqueles, nos termos do art. 313, § 2, I, 

do Código de Processo Civil, observando-se o prazo de 5 (cinco) dias 

para manifestação conforme art. 690 do CPC.

Outrossim, proceda-se a secretaria com a regularização da 

representação processual do exequente conforme procuração às fls. 

197/198 e substabelecimento em fl. 413, atentando-se para o pedido de 

intimação somente do procurador principal Louise Rainer Pereira Gionédis.

Citados os herdeiros e decorrido o prazo sem manifestação, 

oportunize-se manifestação do exequente e após renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257140 Nr: 22407-56.2017.811.0055

 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: ESDRAS GEORGE DA SILVA

 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,

Cuida-se de liquidação de Sentença ajuizada por Ympactus Comercial 

Ltda-Me, em que este Juízo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito em razão de, oportunizado por 3 

vezes, não emendou a inicial para comprovar o vínculo noticiado e após o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, não recolheu as custas e 

despesas processuais, bem como não recorreu da decisão, motivo pelo 

qual a inicial foi indeferida e o processo extinto.

Inconformado com a sentença nesses pontos interpôs apelação (fls. 

94/98). Não houve a apresentação de contrarrazões, visto que não 

angularizada a relação processual.
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Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, convém deixar desde logo ressaltada a plena possibilidade do 

exercício do juízo de retratação, admitido consoante o §7º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil.

Em prosseguimento, mantenho a sentença por seus próprios 

fundamentos.

Outrossim, analisando detidamente aos autos, verifica-se que o 

requerente foi intimado por 3 vezes (fls. 42, 81 e 85), para regularizar as 

pendências, sendo que todas foram regularizadas, exceto a comprovação 

do vínculo e o pagamento das custas processuais, eis que acredita ser 

possuidor da benesse e que os boletos encartados nos autos, sem os 

respectivos comprovantes de pagamentos, seriam suficientes a 

comprovação do vínculo, motivo pelo qual ensejou o indeferimento da peça 

vestibular conforme fundamentações lançadas às fls. 92/v.

Entretanto, cumpre consignar, sobre o vínculo jurídico entre autor e 

requerida, foi oficiado ao Banco do Brasil para apresentar o comprovante 

do pagamento dos respectivos boletos, todavia, conforme resposta à fl. 

90, não houve o pagamento dos boletos, fato que corrobora mais ainda a 

inexistência do vínculo contratual, uma vez que sequer pagou os boletos 

encartados à fl. 28/38.

Desse modo, justifica-se a extinção da presente ação, uma vez que o 

requerente deu causa ao indeferimento da lide ao não atender a 

determinação de emenda e não ter comprovado a relação jurídica.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para processamento, análise e julgamento da insurgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172316 Nr: 13955-62.2014.811.0055

 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: ESPOLIO DE IVANEI BARBOSA CARDOSO, VERA 

FERNANDES BEATO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737, REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - OAB:1145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, LAUREN JULIE LIRIA 

FERNANDES TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO 

BRASIL FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 Vistos,

Conforme a sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil, 

quando da interposição da apelação (art. 1.010), os autos serão 

encaminhados ao apelado para a apresentação de contrarrazões (§ 1º), e 

eventualmente ao apelante para contra-arrazoar recurso adesivo (§ 2º).

Cumprida tais diligências, o feito será encaminhado ao Tribunal, 

independentemente do juízo de admissibilidade (§ 3º), o qual terá seu 

trâmite a rigor da segunda instância.

Assim, retorne o feito à Secretaria, uma vez que a conclusão se mostra 

desnecessária, devendo se atentar aos feitos semelhantes, cumprindo 

com o disposto nos artigos 1.009 e seguintes do NCPC, diante dos 

recursos interpostos sob a vigência do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286077 Nr: 13943-09.2018.811.0055

 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: F. A. MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 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, 

endereço Rua João do Prado Arantes, 187 W, Centro, 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.: 284460 Nr: 12645-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, ISAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada 

por Marilda de Fátima Barreto Corá e Isaias Corá em desfavor de José 

Roberto Fernandes Parente, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Na forma do artigo 562 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

justificação para o dia 25 de setembro de 2018, às 14h00min (MT), a ser 

realizada perante este Juízo.

Expeça-se mandado de citação ao requerido, observando-se o endereço 

do imóvel no qual se discute a posse, a fim de que compareça à audiência 

designada.

No mesmo ato, deverá o oficial de justiça realizar constatação para 

identificação do atual possuidor do imóvel, bem como deverá diligenciar 

junto aos proprietários dos imóveis vizinhos sobre qual ou quais eram os 

ocupantes do imóvel no último ano.

O prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (artigo 564, 

parágrafo único, CPC).

Com fulcro no artigo 450 do Código de Processo Civil, notifique-se a parte 

autora da audiência, inclusive para que apresente rol de testemunhas com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias de sua realização, as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 1338-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 441/442.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182441 Nr: 259-22.2015.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA, OTACIR FERNANDES DA SILVA, ELZELENA 

APARECIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 
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MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 [...]Ante o exposto, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

A CONVERSÃO pleiteada pelo requerente, ficando expressamente 

revogada a liminar de busca e apreensão de fls. 60.Assim, primeiramente 

determino que seja retificada a distribuição e a autuação do feito.Em 

seguida, em conformidade com a redação dada ao artigo 829 do Código de 

Processo Civil, determino que o executado seja citado, para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, contados a partir da 

citação.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 de tais atos, intimando na 

mesma oportunidade, o executado, sendo que a intimação far-se-á na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada 

pessoalmente.Não sendo o executado localizado para ser citado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar as partes 

devedoras duas vezes em dias distintos; não os encontrando, certificará 

o ocorrido, citando-a por hora certa, nos termos do artigo 830, §1º, do 

CPC.Por fim, em respeito ao disposto no artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida, sendo 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esta verba 

honorária será reduzida pela metade.Sem prejuízo das deliberações 

supra, diligencie junto aos sistemas conveniados Tribunal de Justiça para 

tentativa de localização de endereço atualizado das executadas.Obtido 

endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o necessário para 

promover a citação das requeridas.Frustrada igualmente, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

determino que os documentos obtidos através do sistema INFOSEG sejam 

mantidos em pasta própria.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 171004 Nr: 12420-98.2014.811.0055

 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: SEVERINO BENITO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 161/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1363 Nr: 169-49.1994.811.0055

 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): CELSO DOS SANTOS, RONALDO SANTOS, 

ESPOLIO DE JOÃO GOBBO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - 

OAB:MT- 4.074

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA EXPEDIDA PARA 

CAMPO GRANDE-MS, ACOSTADA AS FLS. 769/775, BEM COMO ACERCA 

DA CERTIDÃO ACOSTADA AOS AUTOS AS FLS. 767, BEM COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255916 Nr: 21358-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILSON DOMINGOS DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA NEGOCIOS CONSTRUTORA E EMPRE. 

IMOBILIARIOS LTDA-ME, EDEMILSON MARCOS DE SOUZA, ULISSES DE 

OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, ressalta-se que o requerido Ulisses de Oliveira Leite foi 

devidamente citado da presente demanda, consoante Aviso de 

Recebimento de fl. 42.

Outrossim, considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 43, defiro 

diligência perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para 

tentativa de localização de endereço atualizado dos requeridos Edemilson 

Marcos de Souza e Mega Negócios Construtora e Empreendimentos 

Imobiliários Ltda..

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação dos requeridos, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 4881-28.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONZANINI & BONZANINI LTDA, REINALDO 

VILELLA BONZANINI, CELIA TEREZINHA GOMES BONZANINI

 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: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Lisiane de 

Fátima Zorzo e Carlos Eduardo de Campos Borges, em desfavor de Banco 

do Brasil S/A, objetivando o pagamento atinentes a honorários de 

sucumbência definidos em decisão proferida a fl.137.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283490 Nr: 11874-04.2018.811.0055

 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 RODOBENS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Rodobens 

S/A em face de ABG – Transporte Rodoviário de Cargas Ltda, objetivando 

o cumprimento de contrato de financiamento firmado entre as partes.

Contudo, à fl. 42 noticia a parte autora que compusera amigavelmente com 

a requerida, razão porque postula pela desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Deixo de proceder o levantamento da restrição do veículo perante o 

sistema Renajud, visto que não foi realizada qualquer constrição nesse 

sentido.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275928 Nr: 5625-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY RAFAEL ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Claudiney Rafael Alves 

Moreira, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado 

entre as partes.

Em manifestação à fl. 41 postula a parte autora pela desistência da ação.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levamento da restrição do veículo perante o sistema Renajud 

(fl.26)

Custas finais pela requerente, 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.: 263389 Nr: 27278-32.2017.811.0055

 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): REVALDO CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..]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. 

21.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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1476 Nr: 184-81.1995.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOTAL RETIFICADORA DE MOTORES TANGARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos.

Considerando a concordância do exequente quanto a liberação dos 

valores vinculados ao feito em favor do executado, defiro o pedido de fl. 

361/v.

 Expeça-se o competente alvará para liberação dos valores devendo ser 

observados os termos do Provimento nº 68/2018 CNJ.

Caso não haja conta informada nos autos, intime-se o executado para 

informar nos autos conta para liberação dos valores.

Efetuada a liberação, transcorrido o prazo de 15 dias, nada mais sendo 

requerido, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202396 Nr: 16651-37.2015.811.0055

 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: JEKSON BORGES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245350 Nr: 13024-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o 

determinado à fl. 34, 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 processuais 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286834 Nr: 14640-30.2018.811.0055

 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: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação monitória proposta por Hiper Mercado Gotardo Ltda em 

desfavor de Ademir Zuffo Me, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe, objetivando o recebimento dos valores correspondentes a 

duplicatas mercantis, oriundos da de compra e venda de produtos não 

adimplidos pelo requerido no prazo estipulado, que acompanham a 

exordial.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

sendo evidente o direito do autor, de sorte que a presente ação monitória 

é pertinente, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.

Diante disso, defiro a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos postulados na inicial, fixando os honorários advocatícios 

em 5% do valor da causa (CPC, artigo 701, caput). Anote-se que, caso o 

requerido cumpra o mandado, ficará isento do pagamento das custas 

processuais (§1º).

Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(§2º).

Expeça-se o necessário e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280930 Nr: 9732-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Honda S/A 

em face de Ailton Pereira de Lima, objetivando o cumprimento de contrato 

de financiamento firmado entre as partes.

Em manifestação à fl. 48 postula a parte autora pela desistência da ação.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Custas finais pela requerente, 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.: 208167 Nr: 526-57.2016.811.0055

 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: SOCRATES LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIANE PEREIRA DA LUZ, ANTONIO ELIDES 

ALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:4838/MT

 Vistos,

Reitere-se ofício ao Detran/MT para que encaminhe eventuais informações 

cadastrais em nome de Antônio Elides Alves Guimarães (CPF, endereço), 

bem como encaminhe histórico de propriedade do veículo placa: JJT2010 

RENAVAN 001116494771.

Indefiro o pedido de citação do requerido Antônio Elides Alves Guimarães 

como formulado pela requerente, visto que o endereço indicado à fl. 59 se 

refere a pessoa estranha aos autos.

No que tange o pedido de citação por edital da requerida Maiane Pereira da 

Luz Campos, reputo prejudicado em razão da apresentação de 

contestação nos autos, fato que supre a necessidade de citação, nos 

termos do art. 239, § 1º, veja-se: § 1o - O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução.

No que concerne o pedido de denunciação à lide apresentada na 

contestação da requerida Maiane Campos, oportunizo à 

requerida/denunciante emendar o pedido para juntar ao feito apólice com 

vigência na data do acidente, eis que a apólice encartada nos autos 

possui vigência de 03/11/2016 à 03/11/2017, sendo que o acidente 

noticiado na inicial é datado de 21/11/2015.

Com a resposta, intime-se o autor para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação e após voltem-me para análise da denunciação à lide da 

seguradora.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199990 Nr: 14798-90.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 
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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.: 220884 Nr: 10813-79.2016.811.0055

 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: SANDRA ARLINDA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 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.: 132727 Nr: 2607-52.2011.811.0055

 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 H. S. BARUFFI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 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.: 109420 Nr: 8048-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR KOHLER, ESPOLIO DE VICENTE LUIZ 

ZAMBILLO, VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO, CELITO MENEGAT, IOLENE 

MENEGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA IUNG DE LIMA - 

OAB:9413, GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - OAB:7602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 4727-10.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA - CASTRILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNO E SOLDA TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:OAB-MT 18.662, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação da parte autora para manifestar requerendo o que de direito 

acerca da certidão do oficial de justiça: Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível e extraído 

dos autos acima identificados, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À 

AVALIAÇÃO DO BEM DESCRITO NO R. MANDADO, tendo em vista que 

dirigi-me no dia 18/07/2018 ao endereço indicado no r. mandado e hoje no 

local está fixada a empresa “Tornearia Carvalhos” – Ricardo Carvalho 

Santos & Santos Ltda – Me, CNPJ: 07.566.150/0001-06. Um dos sócios, 

Sr. Leonardo Carvalho informou que estão no local desde 2009, que 

adquiriram o imóvel do Dr. Francismar e que não conheceram o 

proprietária da “Torno e Solda Tangará”, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124185 Nr: 3178-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS LOBO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 312/313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283622 Nr: 11974-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. MOREIRA & CIA LTDA ME, EDER ALVES 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273699 Nr: 4030-03.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GARCIA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE PEREIRA TELES - 

OAB:28.337/GO, ROGÉRIO PEREIRA TELES - OAB:28337

 Vistos,
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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.: 113750 Nr: 3923-71.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, JANDIRA RODRIGUES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos,

Considerando que eventual habilitação junto ao acordo coletivo pressupõe 

cópia legível do extrato do poupador, reitere-se a intimação, 

encaminhando-se cópia ao gerente da instituição financeira local.

Apresentado(s) o(s) extrato(s), oportunize-se manifestação dos 

requerentes quanto ao interesse de habilitação no acordo coletivo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Informado desinteresse dos requerentes, encaminhe os autos conclusos.

Informado interesse dos requerentes, aguarde-se manifestação dos 

mesmos quanto à efetiva habilitação no portal eletrônico, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265760 Nr: 29005-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HILARIO REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manigestar quantoa certidão do oficial de justiça 

CERTIFICO que em cumprimento ao r. mandado de citação (Ação de Busca 

e Apreensão-Alienação Fiduciária) expedido por determinação do MMº 

Juiz de Direito da Quinta Vara Cível desta comarca, extraído dos autos já 

identificado, entre os meses de janeiro do corrente ano até a presente 

data, empreendeu-se diligências com fito de encontrar o bem objeto de 

busca e apreensão.Primeiramente, fui até ao endereço informado no 

mandado; à Rua São Paulo, n. 292, no centro desta cidade, porém, nas 

oportunidades em que lá estive, em dias e horários alternados, não avistei 

o veículo. Após algumas diligencias no local, soube-se, por meio de 

vizinhos, que a parte requerida mudou há um bom tempo do local. Ninguém 

soube informar o atual paradeiro. Tanto eu quanto o localizador Rogério 

Neves empreendeu diligencias com o intento de obter mais informações 

acerca do bem objeto de busca, porém, em nenhuma se obteve dados 

relevantes que levassem a encontrar o veículo. Teve-se a notícia de 

algumas multas sob o número da placa OAU 4733 nas cidades de Cuiabá 

e Várzea Grande, mas nenhuma outra informação que levasse a 

conclusão que o carro estaria em uma daquelas cidades. Ainda durante o 

período, percorreram-se nos finais de semana o estacionamento dos 

Supermercados Big Master (Av. Brasil, Avenida Ismael José do 

Nascimento e no instalado no Tangará Shopping), bem como no 

estacionamento do Tangará Shopping, Supermercado Pólo Centro (Rua 26, 

Jardim Santiago) e Loja Havan. E ainda as praças da Bíblia, Pioneiros e a 

Feira do Produtor localizada à Rua 26. Durante estes meses, não houve 

qualquer outra informação relevante acerca do paradeiro do bem objeto de 

busca. Assim, perante a falta de informações e o lapso temporal 

percorrido, devolvo-o à Central de Mandados, no aguardo de novas 

determinações. Tangará da Serra, 30 de julho de 2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265760 Nr: 29005-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HILARIO REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto ao 

complemento de diligencia do oficial de justiça: DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR.Por fim, observo que foram realizadas diligencias a mais 

na tentativa de cumprir a finalidade do mandado, assim esclareço que o 

valor de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) 

destinados ao custeio das despesas das diligências não foram suficientes 

ao custeio da totalidade destas, assim solicito da parte autora que 

providencie o pagamento da importância de R$ 404,14 (quatrocentos e 

quatro reais e catorze centavos) a título de complemento das despesas de 

condução, referente a 11 (onze) diligências locais realizadas nesta cidade 

. Q u a n t i a  e s t a  q u e  d e v e r á  s e r  d e p o s i t a d a 

tp://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando a Oficial LUBIA NUNES DA COSTA para recebimento dos 

valores, tudo conforme provimento em vigência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283609 Nr: 11965-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR 

LTDA EPP, ANTONIO MATIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

ao qual será acrescido a importância referente a respectiva tarifa 

bancária, 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.: 283928 Nr: 12219-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

ao qual será acrescido a importância referente a respectiva tarifa 

bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212080 Nr: 3701-59.2016.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP, RODOLFO BARBOSA DA COSTA - OAB:244022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, nos endereços Rua 18, 782 N Jardim Planalto, Rua 

Antônio Hortolani, 72 w, Centro e Rua Jose Alves de Souza, Jardim 

Planalto, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147130 Nr: 6901-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CHAGAS, WALMOR BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de contrato movida por Carlos Chagas em face de 

Valcacir da Mata.

Em manifestação de fls. 86, 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, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e eventuais custas 

remanescentes pelo executado.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59399 Nr: 1029-93.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONIA DAS DORES RODRIGUES, ANTONIO WAGNER 

ZAGO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - 

OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, Hudson Figeuiredo Serrou Barbosa - OAB:11370

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM NO 

PRAZO DE 15 DIAS, QUANTO A ATUALIZAÇÃO DO DEBITO EFETUADA 

PELO CONTADOR ACOSTADO AS FLS. 917/920 NO PRAZO DE 15 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164626 Nr: 2679-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 [...]Por outro lado, compulsando aos autos, verifica-se o não 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 

encontrados bens em seu nome.Assim, indefiro, por ora, a realização de 

diligência junto ao sistema Infojud, postergando sua análise para após a 

comprovação de esgotamento das diligências para tentativa de localização 

de bens em nome dos executados.Proceda-se à Secretaria a expedição 

de certidão, nos termos do artigo 517 do Código de Processo Civil, que 

servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do CPC.Decorrido o 

prazo concedido, 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 CPC, pelo prazo de 01 ano, 

período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de 

eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo 

dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, 

nos termos artigo 921, § 2º, do 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164626 Nr: 2679-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Vistos etc.,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 80 em desfavor dos executados, no 

valor da última atualização nos autos (fls. 81).

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.

Aguarde-se o feito em gabinete até a resposta das instituições 

financeiras, sendo que em caso da diligência restar frustrada, serão 

analisados os demais pedidos de fls. 173/174.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286930 Nr: 14741-67.2018.811.0055

 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: JANIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório movida por Janio da 

Cunha, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, visando o 

recebimento de seguro por acidente de trânsito em 16/10/2016.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 313 de 791



mérito” o juiz “determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 (quinze) dias”.

Outrossim, o artigo 17 do Código de Processo Civil descreve que para se 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

No caso dos autos, em que pese o autor junte nos autos AR com destino à 

seguradora visando o percebimento do seguro (fl. 28/v), é certo que não 

colacionou aos autos a resposta da requerida sobre o pedido do sinistro 

com eventual negativa ou pedido para complementação da documentação.

 Assim, embora não exista a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, tal fato não exclui a necessidade de demonstração da 

pretensão resistida para se valer da tutela jurisdicional. Desta forma, deve 

a parte autora informar nos autos o resultado do protocolo do sinistro 

aberto à época do acidente, com fins de evidenciar o interesse processual 

na proposição da presente lide.

Posto isso, concedo ao procurador do requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias para suprir a falta apontada, sob pena de indeferimento.

Apresentada a emenda, voltem-me conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269819 Nr: 854-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto à certidão: 

Certifico que manuseando os autos, constatei que até a presente data, a 

parte requerida, apesar de devidamente citada via AR/MP, fls. 62, sendo o 

referido AR juntado aos autos em 11/04/2018, não constetou a presente 

ação. Certifico ainda, que não houve resposta ao ofício n.205/2018 

expedido nas fls. 61, bem como requerer o que de direito no prazo legal..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 51704 Nr: 1657-19.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, CYNTHIA DURANTE - OAB:10282/MT, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 Vistos,

Considerando o desinteresse do exequente na manutenção da penhora 

dos veículos, deferida à fl. 403, promova o levantamento da restrição 

veicular via Renajud e a desconstituição do termo à fl. 407.

Por fim, ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 

921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, 

período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de 

eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124387 Nr: 3386-41.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONOR OGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.,

Cuida-se de execução de título extrajudicial movido por José Henrique 

Rockenbach em face de Eleonor Ogliari e ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Homologado acordo entre as partes nos autos código 185709 (fls. 

673/674) os autos ficaram suspensos até cumprimento integral da avença.

Instado a manifestar-se quanto ao cumprimento do acordo, o executado 

apresentou em fls. 725/732 os comprovantes de pagamento de todas as 

prestações entabuladas no acordo. Intimado, o exequente quedou-se 

inerte, conforme certificado às fls. 739 e 742.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Em que pese o exequente tenha permanecido inerte no presente feito, é 

certo que nos autos em apenso manifestou-se favorável a extinção de 

todos os procedimentos conexos em razão da quitação das prestações 

aventadas no termo de acordo devidamente homologado nos autos dos 

embargos de terceiro código 185709.

Assim, ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz 

apor ao seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo cumprimento integral do acordo.

Honorários conforme acordado (cláusula 7ª, fl. 673/v). Eventuais custas 

remanescentes em face do autor, nos termo da cláusula 11ª do acordo.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123464 Nr: 2487-43.2010.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONOR OGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos.,

Cuida-se de medida cautelar preparatória movido por José Henrique 

Rockenbach em face de Eleonor Ogliari e ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Homologado acordo entre as partes nos autos código 185709 fls. 700/701 

o presente feito ficou suspenso até cumprimento integral da avença.

Em seguida, o requerente pugnou à fl. 1034 pela extinção e arquivamento 

do feito devido ao cumprimento do acordo nos autos dos embargos.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação entabulado no acordo, só cumpre 

ao Estado Juiz apor ao seu crivo para determinar a extinção do feito, visto 

que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 487, inciso III, b), do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito pelo cumprimento integral do acordo.

Honorários conforme acordado (cláusula 7ª, fl. 1017/v). Eventuais custas 

remanescentes em face do autor, nos termo da cláusula 11ª do acordo.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192992 Nr: 9307-05.2015.811.0055

 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: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação declaratória incidental de litigância de má fé movido por 

Eleonor Ogliari em face de José Henrique Rockenbach ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Homologado acordo entre as partes nos autos códigos 185709 fls. 

700/701, os autos ficaram suspensos até cumprimento integral da avença 

que foi noticiada pelo autor, conforme comprovantes e pagamento às 

fls.167/171, pugnando pela extinção do presente feito.

Instado a manifestar-se, o requerido postulou pela extinção do presente 

feito (fl. 174). os autos código 192992.

 Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação entabulado no acordo, só cumpre 

ao Estado Juiz apor ao seu crivo para determinar a extinção do feito, visto 

que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 487, inciso III, b), do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito pelo cumprimento integral do acordo.

Honorários conforme acordado (cláusula 7ª, fl. 700/v). Sem custas 

remanescentes, eis que ocorrida a transação antes da sentença (art. 90, 

§3º CPC).

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 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.: 184533 Nr: 2359-47.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSE HENRIQUE 

ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos.,

Cuida-se de medida cautelar movida por Eleonor Ogliari em face de José 

Henrique Rockenbach e Félix Umberto Simoneti todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Homologado acordo entre as partes nos autos código 185709 (fls. 

911/912) o presente feito ficou suspenso até cumprimento integral da 

avença.

Em seguida, o requerente pugnou à fl. 915 pela extinção e arquivamento 

do feito devido ao cumprimento do acordo nos autos dos embargos.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação entabulado no acordo, só cumpre 

ao Estado Juiz apor ao seu crivo para determinar a extinção do feito, visto 

que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 487, inciso III, b), do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito pelo cumprimento integral do acordo.

Honorários conforme acordado (cláusula 7ª, fl. 1017/v). Eventuais custas 

remanescentes em face do autor, nos termo da cláusula 11ª do acordo.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185709 Nr: 3316-48.2015.811.0055

 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: ADELMO FRANCISCO OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos,

Cuida-se de embargos de terceiro movido por Adelmo Francisco Ogliari em 

face de José Henrique Rockenbach ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Homologado acordo entre as partes fl. 700/701 ficaram os autos 

suspensos até cumprimento integral da avença que foi noticiada pelo 

embargante à fl. 745, pugnando também pela extinção e arquivamento do 

feito.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação entabulado no acordo, só cumpre 

ao Estado Juiz apor ao seu crivo para determinar a extinção do feito, visto 

que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 487, inciso III, b), do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito pelo cumprimento integral do acordo.

Honorários conforme acordado (cláusula 7ª, fl. 700/v). Sem custas 

remanescentes, eis que ocorrida a transação antes da sentença (art. 90, 

§3º CPC).

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169698 Nr: 10747-70.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos.,

Cuida-se de embargos à execução movido por Eleonor Ogliari em face de 

José Henrique Rockenbach e ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Homologado acordo entre as partes nos autos código 185709 fls. 525/526 

o presente feito ficou suspenso até cumprimento integral da avença.

Em seguida, nos autos dos embargos de terceiro, código 185709, as 

partes pugnaram pela extinção e arquivamento dos feitos conexos devido 

ao cumprimento do acordo para a solução das lides.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação entabulado no acordo, só cumpre 

ao Estado Juiz apor ao seu crivo para determinar a extinção do feito, visto 

que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 487, inciso III, b), do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito pelo cumprimento integral do acordo.

Honorários conforme acordado (cláusula 7ª, fl. 700/v). Sem custas 

remanescentes, eis que ocorrida a transação antes da sentença (art. 90, 

§3º CPC).

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271106 Nr: 2081-41.2018.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAY VELOSO DE DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para requerer o que de direito para prosseguimento da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 159469 Nr: 8456-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Vistos,

Não havendo matérias preliminares para serem analisadas, constato que 

não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual, nos 

termos do art. 399 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 12/09/2018, às 14 horas, devendo constar no 

mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo que as 

alegações finais serão oferecidas na mesma solenidade.

Em razão do réu residir na Comarca de Itapuranga/GO, expeça-se carta 

precatória afim de que seja realizada sua intimação e interrogatório.

Intimem-se e requisitem-se os policiais e as testemunhas a serem 

inquiridas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 286981 Nr: 14758-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davison Vasconcelos Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/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.: 159469 Nr: 8456-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Intimação do patrono do reu acerca da expedição de carta precatoria 

para Itapuranga-GO a fim de proceder com o interrogatório deste, bem 

como intimação acerca da data da audiencia designada neste juízo.

Ingrid Balconi

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 188897 Nr: 5781-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BRITO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Gilmar Brito Santana, Rg: MG-10.792.599 SSP MG 

Filiação: Daniel Francisco Santana e Marieta Brito Santana, data de 

nascimento: 22/10/1974, brasileiro(a), natural de Irece-BA, solteiro(a), 

Endereço: Recolhido No Cdp - Rua 09, S/n, (Proximo do Bar 7 Copas), 

Bairro: Vila Portuguesa, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

dia 26 de novembro de 2018, às 08:30:00 horas, A FIM DE SER 

INTERROGADO NA SESSÃO DE JÚRI POPULAR.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Considerando que esta magistrada estará 

participando da XII Jornada Maria da Penha, pedindo venia pela situação, 

redesigno a sessão do júri para o dia 26/11/2018, às 08h 30min, devendo 

os presentes saírem intimados. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 286410 Nr: 14221-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXES FERREIRA ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 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.: 154956 Nr: 3570-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RENAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Vistos,

Trata-se de executivo em que o reeducando Eder Renan de Souza, por 

meio da Defensoria Pública, postulou pela alteração da condição de 

comparecimento mensal em Juízo para bimestral, em razão da dificuldade 

de locomoção, haja vista estar residindo no Projeto de Assentamento 

Cabaças – Sítio São Luiz – lote 100 (fls. 195/195-v).

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido (fl. 197).

É o relato do necessário. Decido.

 Considerando o parecer favorável do MPE, DEFIRO o pedido do 

sentenciado para que o mesmo compareça em Juízo a cada dois meses.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244549 Nr: 12408-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE MOURA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Proc. 12408-79.2018.811.0055 - Cód. 244549

VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Defiro o requerimento do Ministério Público de fls. 71.

 II – Promova-se a citação edilícia do requerido para, querendo, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

III – Transcorrido o prazo do edital, voltem-me para deliberar.

Citem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 18 de Abril de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 121353 Nr: 510-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Luiz Alencar 

Vilarouca - OAB:19.194

 Autos nº: 510-16.2010.811.0055

Código Apolo nº: 121353.

Vistos etc.

 Trata-se ação penal em face do réu Gilson Rufino pelos crimes insculpido 

nos artigos 304 c/c 297, ambos do CP, fatos ocorridos na data de 22 de 

janeiro de 2010.

 A denúncia foi recebida em 12 de fevereiro de 2010 (fls. 46). Citado, o 

réu apresentou resposta à acusação, por intermédio de advogado (fls. 

53/61).

Entre um ato e outro, o Ministério Público se manifestou às fls. 156/157 

verso, pugnando pela decretação da extinção da punibilidade, em razão 

da prescrição e os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro a incidência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena in 

perspectiva. Vejamos:

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da Súmula 438 

do STJ, sou adepta ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto.

 A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo Magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, sabe-se que será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem. Mesmo diante de uma possível sentença condenatória a ser 

proferida ante aos elementos probatórios contidos nos autos, entendo que 

o feito fora acometido pelo instituto da prescrição, sendo que não há como 

não se acolher a tese da prescrição arguida pelo Ministério Público.

 Como se extrai dos autos, entre a data do recebimento da denúncia 

(12/02/2010) até a data deste decisum, transcorreu mais de oito (08) 

anos, sem qualquer outra causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Por essa senda, tendo em vista que a conduta tipificada nos autos (304 

c/c 297 ambos do CP), possui pena de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 

anos, entendo que não existem elementos subjetivos e/ou objetivos aptos 

a sustentar uma pena igual ou superior a quatro (04) anos.

Portanto, tendo como base uma pena virtual não superior a quatro (04) 

anos de reclusão, conclui-se que o prazo prescricional do delito restaria 

em doze (12) anos (artigo 109, inciso VI, do CP). Assim, todo o trabalho 

despendido com a instrução do processo, julgamento, eventual recurso e 

execução do julgado, ao fim seria totalmente inútil, pois, a prescrição 

retroativa ocorreria.

Desse modo, é notório que já transcorreu o prazo prescricional, sendo 

evidente a ocorrência da prescrição.

 Logo, vislumbro que houve o decurso do prazo prescricional, 

considerando a prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção 

da punibilidade do réu face à prescrição do jus puniendi com arrimo nos 

artigos 109, inciso IV e 110 todos do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que o 

Juiz, verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

 Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido entre a data do 

recebimento da denúncia e a presente data, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

 Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos, em 

consonância com a manifestação ministerial de fls. 156/157:

1) EXTINGO a punibilidade Gilson Rufino, em virtude da ocorrência da 

prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, IV, 110 e art. 109 VI 

todos do Código Penal.

 2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 3) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

 4) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT.

5) Sem custas.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 16 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 117487 Nr: 7502-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandermiro Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT, RENAN GUILHERME SANCHES 

DA COSTA - OAB:20.491/O-MT

 Autos nº: 7502-27.2009.811.0055.

Código Apolo nº: 117487.

Vistos etc.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, ofereceu denúncia contra o réu 

Vandermiro Ferreira de Souza, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções do artigo 163, inciso III e 331, ambos do Código 

Penal, fatos ocorridos na data de 24 de julho de 2009.

 A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2011 (fls. 44).

Citado, o réu ofereceu resposta à acusação, por intermédio de seu 

Advogado (fls. 47/54).

Entre um ato e outro, com vista dos autos, o Ministério Público requereu a 

extinção da punibilidade do agente, em razão da incidência da prescrição 

da pretensão punitiva (fls. 143/145 verso).

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que o Ministério Público imputa em face do réu a prática de 

dois delitos, a extinção da punibilidade incidirá isoladamente sobre a pena 

de cada um, consoante preconiza o artigo 119 do Códex Penal. Vejamos:

 DO CRIME DE DESACATO

 Após minuciosa análise, entendo que deve ser declarada a ocorrência da 

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, sendo este também o 

entendimento de Celso Delmato: “A prescrição da pretensão punitiva 

sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação 

penal” (Código Penal Comentado, 3ª ed., p. 176).

 A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção, de seis (06) 

meses a dois (02) anos, ou multa, de modo que a prescrição, de acordo 

com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, ocorre em quatro (04) anos, 

também no caso da pena multa.

 Por sua vez, dispõe o artigo 117 do Código Penal, ao tratar das causas 

interruptivas da prescrição, estabelece que:

“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 sentença condenatória recorrível;

 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 

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”. Grifo 

meu.

 Na hipótese, a denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2011 (fls. 44).

 Assim, tendo se passado mais de quatro (04) anos entre o recebimento 

da denúncia e a prolação deste decisum, já subtraído o período de tempo 

que ficou suspenso o processo e o curso do prazo prescricional (fls. 

62/63 e 78), forçoso reconhecer que a prescrição propriamente dita se 

operou no presente caso, pois, não houve qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva de tal instituto no lapso de tempo mencionado.

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro a incidência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena in 

perspectiva. Vejamos:

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da Súmula 438 

do STJ, sou adepta ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto.

 A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo Magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, sabe-se que será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem. Mesmo diante de uma possível sentença condenatória a ser 

proferida ante aos elementos probatórios contidos nos autos, entendo que 

o feito fora acometido pelo instituto da prescrição, sendo que não há como 

não se acolher a tese da prescrição arguida pelo Ministério Público.

 Como se extrai dos autos, entre a data do recebimento da denúncia 

(14/10/2011) até a presente data, transcorreu mais de quatro (04) anos, 

sem qualquer outra causa de interrupção ou suspensão da prescrição, já 

subtraído o período de tempo que ficou suspenso o processo e o curso do 

prazo prescricional (fls. 62/63 e 78).

Por essa senda, tendo em vista que a conduta tipificada nos autos (artigo 

163, inciso III, do Código Penal), possui pena de detenção de seis (06) 

meses a três (03) anos, e multa, entendo que não existem elementos 

subjetivos e/ou objetivos aptos a sustentar uma pena igual ou superior a 

dois (02) anos, tendo em vista que na época dos fatos o réu era primário.

 Portanto, tendo como base uma pena virtual inferior a dois (02) anos de 

detenção, conclui-se que o prazo prescricional do delito restaria em quatro 

(04) anos (artigo 109, inciso V, do CP). Assim, todo o trabalho despendido 

com a instrução do processo, julgamento, eventual recurso e execução do 

julgado, ao fim seria totalmente inútil, pois, a prescrição retroativa 

ocorreria.

Logo, vislumbro que houve o decurso do prazo prescricional, 

considerando a prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção 

da punibilidade do réu face à prescrição do jus puniendi com arrimo nos 

artigos 109, inciso V e 110 todos do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que o 

Juiz, verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

 Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 É de rigor, assim, que seja declarada a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, ficando prejudicado o mérito da ação penal.

 Nesse sentido:

Furto. Coisa furtada (pequeno valor). Princípio da insignificância (adoção). 

Prescrição (declaração de ofício). 1. A melhor das compreensões penais 

recomenda não seja mesmo o ordenamento jurídico penal destinado a 

questões pequenas – coisas quase sem préstimo ou valor.

2. Antes, falou-se, a propósito, do princípio da adequação social; hoje, 

fala-se, a propósito, do princípio da insignificância. Já foi escrito: "Onde 

bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve 

retirar-se."

3. É insignificante, dúvida não há, a subtração de uma nota de R$ 50,00 

(cinqüenta reais).

4. A insignificância, é claro, mexe com a tipicidade, donde a conclusão de 

que fatos dessa natureza evidentemente não constituem crime.
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5. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ela ser declarada 

de ofício.

6. Extinta a punibilidade do fato pela prescrição da pretensão punitiva. 

Recurso especial prejudicado. (REsp 798378/MG, Relator Ministro NILSON 

NAVES, DJe 09/12/2008)

RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE 

APROPRIAR-SE DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. Do recebimento da denúncia até o presente julgamento transcorreu 

período de tempo suficiente à configuração da prescrição do crime 

previsto no art. 168-A do Código Penal, já que ausente qualquer marco 

interruptivo (CP, art. 117, caput e § 1º).

2. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade estatal em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva pela pena in abstrato, nos termos do art. 

107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso III, do Código Penal.

3. Recurso especial prejudicado. (REsp 825804/RJ, Relatora Ministra 

LAURITA VAZ, DJ 06/11/2006)

Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido entre o 

recebimento da denúncia a data da prolação desta sentença, há de ser 

reconhecida e declarada a prescrição em favor do réu.

 Ex positis, em consonância à manifestação ministerial (fls. 143/145 verso) 

DECLARO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Vandermiro Ferreira de Souza 

devidamente qualificado nos autos, tendo em vista a ocorrência da 

prescrição dos delitos a ele cominados, conforme disposto no artigo 107, 

IV c/c artigo 109, V 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 e do lançamento de seu nome no rol dos culpados.

 1) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 2) Tratando-se de sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz 

a intimação pessoal do réu, bastando a de seu defensor, a teor do art. 

1.387 da CNGC/MT.

3) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e o advogado constituído do réu.

 4) Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação conforme 

preceituam as normas da CNGC.

5) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, 

III, da CNGC/MT.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 16 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.: 151164 Nr: 11291-29.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO CIRQUEIRA DOS REIS CORADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 11291-29.2012.811.0055

Código Apolo nº: 151164.

Vistos.

 Trata-se de ação penal em face do réu Faustino Cirqueira dos Reis 

Corado pelo delito insculpido no art. 184, § 2º, do Código Penal, ocorrido 

na data de 12 de setembro de 2012.

 A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2014 (fls. 37).

 Entre um ato e outro, com vista dos autos, o Ministério Público pugnou 

pela extinção da punibilidade do agente, e consequente arquivamento dos 

autos, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva (fls. 

90/91 verso).

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro a incidência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena in 

perspectiva. Vejamos:

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da Súmula 438 

do STJ, sou adepta ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto.

 A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo Magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, sabe-se que será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem. Mesmo diante de uma possível sentença condenatória a ser 

proferida ante aos elementos probatórios contidos nos autos, entendo que 

o feito fora acometido pelo instituto da prescrição, sendo que não há como 

não se acolher a tese da prescrição arguida pelo Ministério Público.

 Como se extrai dos autos, entre a data do recebimento da denúncia 

(20/02/2014) até a data deste decisum, transcorreu mais de quatro (04) 

anos, sem qualquer outra causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição, já abstraído o lapso temporal de três (03) meses de 

suspensão do curso do processo e do prazo prescricional (fls. 56/58 e 

61).

Por essa senda, tendo em vista que a conduta tipificada nos autos (artigo 

184, § 2º, do Código Penal), possui pena de reclusão de dois (02) a quatro 

(04) anos, e que o acusado, à época dos fatos, era primário, bem como 

confessou a prática criminosa em audiência instrutória, entendo que não 

existem elementos subjetivos e/ou objetivos aptos a sustentar uma pena 

superior a dois (02) anos, o que reduziria o prazo prescricional para 

quatro (04) anos.

 Portanto, tendo como base uma pena virtual não superior a dois (02) anos 

de reclusão, conclui-se que o prazo prescricional do delito restaria em 

quatro (04) anos (artigo 109, inciso V, do CP). Assim, todo o trabalho 

despendido com a instrução do processo, julgamento, eventual recurso e 

execução do julgado, ao fim seria totalmente inútil, pois, a prescrição 

retroativa ocorreria.

Desse modo, é notório que já transcorreu o prazo prescricional, sendo 

evidente a ocorrência da prescrição.

 Logo, vislumbro que houve o decurso do prazo prescricional, 

considerando a prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção 

da punibilidade do réu face à prescrição do jus puniendi com arrimo nos 

artigos 109, inciso VI e 110 todos do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que o 

Juiz, verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

 Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido entre a data do 

recebimento da denúncia, há de ser reconhecida e declarada a prescrição 

em favor do réu.

 Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos, bem como, 

em consonância ao parecer ministerial (fls. 90/91 verso):

1) EXTINGO a punibilidade de Faustino Cirqueira dos Reis Corado, em 

virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 

107, IV, 110 e art. 109, V, todos do Código de Processo Penal.

 2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 
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relatório.

 3) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

 4) Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação conforme 

preceituam as normas da CNGC.

5) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, 

III, da CNGC/MT.

6) Sem custas.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 16 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.: 275375 Nr: 5291-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA, PAULO SOARES 

CALADO, CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques - 

OAB:17874/0, Samuel de Oliveira Varanda - OAB:22973/0

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS ACERCA DA 

EXPEDIÇÃO E DO ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA PARA O JUÍZO DE 

BRASNORTE PARA OITIVA DA TESTEMUNHA Inês Schimidt, DEVENDO 

PROCEDER AO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO NAQUELE JUÍZO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268012 Nr: 30920-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS MENDES NOGUEIRA RAMOS, MARCIA 

APARECIDA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173/MT

 DISPOSITIVO

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/08 e o faço para 

CONDENAR os réus Silas Mendes Nogueira Ramos e Márcia Aparecida 

Mendes, já qualificados nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, 

inciso VI, da Lei de Drogas.

 Pelos mesmos motivos, ABSOLVO os réus Silas Mendes Nogueira Ramos 

e Márcia Aparecida Mendes da imputação dos crimes dos artigos 35 da 

Lei nº 11.343/2006 e 244-B, § 2º, do ECA, com fulcro no art. 386, incisos 

VI e VII, do CPP.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada aos réus, individualmente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

 DO RÉU SILAS MENDES NOGUEIRA RAMOS

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais de fls. 64.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências a teor do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza 

da droga apreendida, qual seja: “cocaína”, demonstra a necessidade de 

uma sanção mais grave, mormente porque leva à dependência com 

enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação com as demais 

drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, merece uma 

sanção mais aguda. No ponto, Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a 

natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado 

no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) 

fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos 

também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais e quantia e a 

natureza de droga aprendida, entendo que para a prevenção, reprovação 

do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a PENA-BASE 

deve ser acima do mínimo legal. FIXO-A, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico não existir circunstâncias 

agravantes.

 Todavia, vejo a existência das atenuantes da menoridade relativa e 

confissão, razão porque, observando-se a Súmula 231 do STJ, DIMINUO a 

pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias multa.

 Na terceira fase de fixação da pena, verifico ser impossível aplicar a 

causa de diminuição especial constante do § 4º artigo 33 da Lei nº 

11.343/2006, uma vez que o condenado Silas Mendes Nogueira Ramos se 

dedicava a atividade criminosa, destacando-se que ele mesmo afirmou em 

Juízo que praticava atos de traficância porque rendia lucro fácil e rápido.

Além do mais, denota-se que os policiais da ocorrência apreenderam 

grande quantidade de drogas que pertenciam ao acusado.

Em tempo, RECONHEÇO a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 

40 da Lei nº 11.343/06, pelas razões já transcritas nesta sentença, na 

parte da fundamentação.

Bem por isso, ELEVO a pena em 1/6, razão pela qual chego à pena de 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e 

três) dias-multa.

 Assim, inexistindo causa de diminuição da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do condenado Silas Mendes Nogueira Ramos em 05 (cinco) 

anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) 

dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente à data do fato (05/12/2017), que deverá ser atualizada e recolhida 

na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, 

haja vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, 

parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.

 O REGIME INICIAL de cumprimento da pena será o FECHADO, pois, não 

obstante o montante da pena (5 anos e 10 meses e 583 dias-multa) 

comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, o fato de a pena-base ter 

sido estabelecida acima do mínimo legal, é incontestável que o réu vinha 

se dedicando à atividade criminosa, pois, a quantidade e natureza da 

droga apreendida (suficiente para atingir um número elevado de usuários), 

assim como pela localização de objetos comumente utilizados para o 

preparo e venda de entorpecentes (um rolo de papel filme e balanças de 

precisão), pode-se concluir, indene de dúvidas, que se está diante de um 

agente inequivocamente envolvido com a traficância habitual que, a 

propósito, pela quantidade das drogas apreendidas, repita-se, não pode, 

em nenhuma hipótese, ser tachado de “traficante ocasional” e, de 

consequência, beneficiado com a referida causa de redução da pena, 

demonstra a necessidade do regime mais gravoso, nos termos do 

disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei nº 

11.343/2006, conforme orientação jurídica do Supremo Tribunal Federal e 

do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, 

CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU 

LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE 

QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA 

SUPREMA CORTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

POSSIBILIDADE. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO 

PARA REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REDISCUSSÃO 

DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA 

PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO 
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HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO 

CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, 

bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores 

para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do 

habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório 

inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, 

Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 2. As 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando 

desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do 

mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. 

3. A revisão das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das 

causas de aumento e de diminuição consideradas pelo juízo natural é 

inadmita na via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos 

autos. Precedente: HC n.º 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, 

DJe de 23/08/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado pela prática do 

crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerada 

reincidência específica e pelos maus antecedentes em virtude da 

reiteração no envolvimento com drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão pela prática do delito de tráfico internacional de 

entorpecentes, tipificado no art. 33 c/c art. 40, I da Lei 11.343/06. 5. A 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar 

habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, 

alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não 

está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 

6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão 

criminal. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 131065 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE 

CONDENADO À PENA CORPORAL DE 8 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, 

EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXCLUIU A VALORAÇÃO 

DESFAVORÁVEL DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM REFLEXO 

NA PENA. PROPORCIONALIDADE. OFENSA. PENA-BASE REDUZIDA, 

CONSIDERANDO A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE DUAS 

CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DA QUANTIDADE/NOCIVIDADE DA 

DROGA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PARA A REDUÇÃO 

DA PENA-BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. 

POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO 

MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir 

o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a 

espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo 

em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da 

existência de eventual coação ilegal. - A dosimetria da pena insere-se 

dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às 

particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente 

passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos 

parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Hipótese em que há coação ilegal quando o Tribunal local, em julgamento 

de recurso exclusivo da defesa, mesmo após excluir dois vetores 

desfavoráveis na aplicação da pena-base, mantém a sanção fixada pelo 

sentenciante, sem reduzir proporcionalmente o quantum de pena arbitrado. 

Em decorrência, remanescendo como desfavoráveis a 

quantidade/nocividade da droga apreendida (crack), nos termos do art. 42 

da Lei n. 11.343/2006, e considerando as duas condenações definitivas 

pelo delito tráfico de entorpecentes valoradas a título de maus 

antecedentes, o que enseja a necessidade de se emprestar um maior rigor 

a dito vetor, deve a pena-base afastar-se em 1/3 do mínimo legal. 

Precedentes. - A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de 

incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de 

Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração 

inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada. 

Precedentes. - No caso, configura constrangimento ilegal a redução da 

pena basilar em patamar inferior a 1/6, ante a atenuante da confissão, sem 

fundamentação concreta e de forma desproporcional ao aumento da 

pena-base. - Embora o novo montante da pena (5 anos, 6 meses e 20 dias 

de reclusão) comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, o fato de a 

pena-base ter sido estabelecida acima do mínimo legal, ante a presença de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, demonstra a necessidade do 

regime mais gravoso, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir 

as penas para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial 

fechado, e 554 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 

(HC 386.418/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

 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, com base no art. 59 da Lei de Tóxicos, 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.

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM 

FLAGRANTE E CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 

USO RESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO 

LASTREADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. DEMONSTRAÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI 11.343/2006. 

ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.I – Tendo o paciente 

permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se justifica 

soltá-lo, agora, com a prolação de sentença penal condenatória. II – 

Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no 

art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem 

pública, considerados a grande quantidade de droga apreendida (166kg 

de cocaína), bem como o modus operandi e aparelhamento dos elementos 

envolvidos nos crimes, os quais, segundo o juízo sentenciante, são de 

gravidade concreta. III – A vedação à liberdade provisória para o delito de 

tráfico de drogas advém da própria Constituição Federal, a qual prevê a 

inafiançabilidade (art. 5º, XLIII), e do art. 44 da Lei 11.343/2006. IV – 

Ordem denegada.” (HC 107430, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Primeira Turma, julgado em 10-5-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 

DIVULG. 06-6-2011 PUBLIC. 07-6-2011).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. DIREITO DE 

APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE MANTIDO SOB CUSTÓDIA DURANTE 

TODO O CURSO DO PROCESSO. ALEGADA 'COAÇÃO ILEGAL' POR 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE NEGOU 

AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO ESCORREITA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 8.072/90, ALTERADA PELA LEI 

Nº 11.464/07. PRECEDENTES NO STF E NO STJ. A regra geral, nos crimes 

hediondos e naqueles assemelhados, é a proibição de liberdade 

provisória. Preso durante toda a instrução criminal e mantendo a sentença 

condenatória a custódia pelos próprios fundamentos da condenação, já 

não há falar de apelação em liberdade.” (STF - HC 87.621 - 1ª turma - Rel. 

Carlos britto - DJ de 10.11.1006). Ordem denegada. (TJPR; HC Crime 

0730512-8; Guaratuba; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Sonia Regina 

de Castro; DJPR 13/01/2011; Pág. 568)

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE.

No mais, conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo STF, tanto a 

substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, bem 

como, a suspensão condicional da pena, são aplicáveis aos crimes de 

tráfico (HC 119783, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 

julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 

30-03-2016 PUBLIC 31-03-2016). Entrementes, a pena final aplicada não 

condiz com a possibilidade de aplicação de tais institutos, por ser acima do 

limite legal permitido para tanto.

 DA DOSIMETRIA DA PENA

 DA RÉ MÁRCIA APARECIDA MENDES

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
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 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade da acusada, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais de fls. 65.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências a teor do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza 

da droga apreendida, qual seja: “cocaína”, demonstra a necessidade de 

uma sanção mais grave, mormente porque leva à dependência com 

enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação com as demais 

drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, merece uma 

sanção mais aguda. No ponto, Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a 

natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado 

no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) 

fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos 

também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais e quantia e a 

natureza de droga aprendida, entendo que para a prevenção, reprovação 

do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a PENA-BASE 

deve ser acima do mínimo legal. FIXO-A, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico não existir circunstâncias 

agravantes e atenuantes, razão porque MANTENHO a pena intermediária 

em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e 

oitenta e três) dias multa.

 Na terceira fase de fixação da pena, verifico ser impossível aplicar a 

causa de diminuição especial constante do § 4º artigo 33 da Lei nº 

11.343/2006, ante a grande quantidade de droga apreendida, conforme já 

declinado em linhas anteriores o entendimento da CORTE SUPERIOR DE 

JUSTIÇA.

Em tempo, RECONHEÇO a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 

40 da Lei n. 11.343/06, pelas razões já transcritas nesta sentença, na 

parte da fundamentação.

Bem por isso, ELEVO a pena em 1/6, razão pela qual chego à pena de 06 

(seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão, e 680 (seiscentos 

e oitenta) dias-multa.

Assim, inexistindo causa de diminuição da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA da condenada Márcia Aparecida Mendes em 06 (seis) anos e 

09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e 

oitenta) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente à data do fato (05/12/2017), que deverá ser atualizada e 

recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos do 

artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.

 O REGIME INICIAL de cumprimento da pena será o FECHADO, pois, não 

obstante o montante da pena (6 anos e 9 meses e 20 e 680 dias-multa) 

comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, o fato de a pena-base ter 

sido estabelecida acima do mínimo legal, é incontestável que a ré vinha se 

dedicando à atividade criminosa, pois, a quantidade e natureza da droga 

apreendida (suficiente para atingir um número elevado de usuários), assim 

como pela localização de objetos comumente utilizados para o preparo e 

venda de entorpecentes (um rolo de papel filme e balanças de precisão), e 

grande quantia de dinheiro apreendido no seu guarda roupas, pode-se 

concluir, indene de dúvidas, que se está diante de uma agente 

inequivocamente envolvido com a traficância habitual que, a propósito, 

pela quantidade das drogas apreendidas, repita-se, não pode, em 

nenhuma hipótese, ser tachada de “traficante ocasional” e, de 

consequência, beneficiada com a referida causa de redução da pena, 

demonstra a necessidade do regime mais gravoso, nos termos do 

disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei nº 

11.343/2006, conforme orientação jurídica do Supremo Tribunal Federal e 

do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, 

CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU 

LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE 

QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA 

SUPREMA CORTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

POSSIBILIDADE. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO 

PARA REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REDISCUSSÃO 

DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA 

PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO 

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO 

CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, 

bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores 

para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do 

habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório 

inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, 

Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 2. As 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando 

desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do 

mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. 

3. A revisão das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das 

causas de aumento e de diminuição consideradas pelo juízo natural é 

inadmita na via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos 

autos. Precedente: HC n.º 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, 

DJe de 23/08/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado pela prática do 

crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerada 

reincidência específica e pelos maus antecedentes em virtude da 

reiteração no envolvimento com drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão pela prática do delito de tráfico internacional de 

entorpecentes, tipificado no art. 33 c/c art. 40, I da Lei 11.343/06. 5. A 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar 

habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, 

alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não 

está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 

6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão 

criminal. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 131065 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE 

CONDENADO À PENA CORPORAL DE 8 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, 

EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXCLUIU A VALORAÇÃO 

DESFAVORÁVEL DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM REFLEXO 

NA PENA. PROPORCIONALIDADE. OFENSA. PENA-BASE REDUZIDA, 

CONSIDERANDO A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE DUAS 

CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DA QUANTIDADE/NOCIVIDADE DA 

DROGA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PARA A REDUÇÃO 

DA PENA-BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. 

POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO 

MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir 

o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a 

espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo 

em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da 

existência de eventual coação ilegal. - A dosimetria da pena insere-se 

dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às 

particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente 

passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos 
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parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Hipótese em que há coação ilegal quando o Tribunal local, em julgamento 

de recurso exclusivo da defesa, mesmo após excluir dois vetores 

desfavoráveis na aplicação da pena-base, mantém a sanção fixada pelo 

sentenciante, sem reduzir proporcionalmente o quantum de pena arbitrado. 

Em decorrência, remanescendo como desfavoráveis a 

quantidade/nocividade da droga apreendida (crack), nos termos do art. 42 

da Lei n. 11.343/2006, e considerando as duas condenações definitivas 

pelo delito tráfico de entorpecentes valoradas a título de maus 

antecedentes, o que enseja a necessidade de se emprestar um maior rigor 

a dito vetor, deve a pena-base afastar-se em 1/3 do mínimo legal. 

Precedentes. - A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de 

incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de 

Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração 

inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada. 

Precedentes. - No caso, configura constrangimento ilegal a redução da 

pena basilar em patamar inferior a 1/6, ante a atenuante da confissão, sem 

fundamentação concreta e de forma desproporcional ao aumento da 

pena-base. - Embora o novo montante da pena (5 anos, 6 meses e 20 dias 

de reclusão) comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, o fato de a 

pena-base ter sido estabelecida acima do mínimo legal, ante a presença de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, demonstra a necessidade do 

regime mais gravoso, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir 

as penas para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial 

fechado, e 554 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 

(HC 386.418/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

 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, com base no art. 59 da Lei de Tóxicos, entendo que a condenada 

deve permanecer presa até o julgamento de eventual recurso, máxime 

porque permaneceu presa durante toda a instrução processual, sendo a 

meu ver, um contrassenso colocá-la 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.

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM 

FLAGRANTE E CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 

USO RESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO 

LASTREADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. DEMONSTRAÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI 11.343/2006. 

ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.I – Tendo o paciente 

permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se justifica 

soltá-lo, agora, com a prolação de sentença penal condenatória. II – 

Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no 

art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem 

pública, considerados a grande quantidade de droga apreendida (166kg 

de cocaína), bem como o modus operandi e aparelhamento dos elementos 

envolvidos nos crimes, os quais, segundo o juízo sentenciante, são de 

gravidade concreta. III – A vedação à liberdade provisória para o delito de 

tráfico de drogas advém da própria Constituição Federal, a qual prevê a 

inafiançabilidade (art. 5º, XLIII), e do art. 44 da Lei 11.343/2006. IV – 

Ordem denegada.” (HC 107430, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Primeira Turma, julgado em 10-5-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 

DIVULG. 06-6-2011 PUBLIC. 07-6-2011).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. DIREITO DE 

APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE MANTIDO SOB CUSTÓDIA DURANTE 

TODO O CURSO DO PROCESSO. ALEGADA 'COAÇÃO ILEGAL' POR 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE NEGOU 

AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO ESCORREITA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 8.072/90, ALTERADA PELA LEI 

Nº 11.464/07. PRECEDENTES NO STF E NO STJ. A regra geral, nos crimes 

hediondos e naqueles assemelhados, é a proibição de liberdade 

provisória. Preso durante toda a instrução criminal e mantendo a sentença 

condenatória a custódia pelos próprios fundamentos da condenação, já 

não há falar de apelação em liberdade.” (STF - HC 87.621 - 1ª turma - Rel. 

Carlos britto - DJ de 10.11.1006). Ordem denegada. (TJPR; HC Crime 

0730512-8; Guaratuba; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Sonia Regina 

de Castro; DJPR 13/01/2011; Pág. 568)

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE.

No mais, conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo STF, tanto a 

substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, bem 

como, a suspensão condicional da pena, são aplicáveis aos crimes de 

tráfico (HC 119783, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 

julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 

30-03-2016 PUBLIC 31-03-2016). Entrementes, a pena final aplicada não 

condiz com a possibilidade de aplicação de tais institutos, por ser acima do 

limite legal permitido para tanto.

 Por fim, às fls. 351/353, a Sra. Suele Cristina Mendes, por meio da DPE, 

postulou pela confecção de carteira de visitas aos réus.

Nesse particular, DESENTRANHE-SE o pleito da DPE de fls. 351/353 e 

documentos de fls. 354/359, DISTRIBUINDO-SE como incidente para o 

Juízo da 1ª Vara de Execução Penal desta Comarca, eis que competente 

para tal fim.

 Oportunamente, ENCAMINHEM-SE as drogas apreendidas para 

destruição, inclusive, eventuais amostras guardadas para contraprova, 

nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/2006.

O dinheiro apreendido (fls. 32) deverá ser DEPOSITADO em favor da 

União, na forma prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, pelas razões 

já exposta nesta sentença.

Com relação aos demais bens apreendidos, constantes do documento de 

fls. 32, deverão os réus condenados e/ou interessados comprovar a 

licitudes dos produtos, para fins de restituição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando-se que se não houver a comprovação da propriedade 

lícita dos mesmos, desde já, FICA DECRETADA A PERDA de tais produtos 

em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006 e artigo 91, 

II, do Código Penal, devendo a Secretaria de Vara OFICIAR o necessário, 

na forma do § 4º do sobredito artigo 63.

 Custas pelos acusados condenados, todavia, SUPENDO a cobrança pelo 

prazo de cinco anos, ante a hipossuficiência provada nos autos.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos dos condenados, 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 os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública, além da Defesa 

técnica da ré Márcia Aparecida Mendes.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 26 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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 15h00min, 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA AGUIAR GALDEANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010408-67.2017.8.11.0055 Autora: Ana Carolina Aguiar 

Galdeano Ré: Editora e Distribuidora Educacional S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

A priori, 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, inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII do CDC. Em 

síntese, narra a autora que se matriculou no curso de pós-graduação 

ofertado pela empresa ré, que no transcorrer do curso teve dificuldades 

em marcar provas de segunda chamada e em regularizar sua situação 

cadastral (login e senha), e que mesmo buscando auxílio junto ao serviço 

de atendimento ao consumidor da empresa não conseguiu regularizar sua 

situação, motivo pelo qual pleiteou, após três meses de tentativas, o 

cancelamento do curso e estorno das mensalidades adimplidas. Diante da 

inércia da empresa ré, pleiteia em juízo a restituição dos valores pagos 

pelo curso de pós-graduação inconcluso e compensação pelos danos de 

ordem moral sofridos. A empresa ré ilustra que não há nexo de 

causalidade entre o ato ilícito e o dano informado, motivo pelo qual não 

haveria dever de reparar no presente caso. Diante dos fatos narrados, da 

inversão do ônus da prova e das provas produzidas nos autos, não há 

dúvidas de que a ação da ré se mostrou negligente. A situação narrada e 

comprovada nos autos (conforme cópia dos atendimentos junto ao serviço 

ao consumidor da instituição de ensino ré anexos aos autos) demonstra 

sem sombra de dúvidas que a autora entrou em contato com a ré por 

inúmeras vezes buscando resolver um problema técnico da alçada desta 

(negativa de acesso ao sistema online), e que esta não regularizou a 

situação, mesmo passado mais de três meses de contatos insistentes 

daquela. Tal situação foi agravada porque a ré não conseguiu realizar as 

provas presenciais na cidade de Cuiabá-MT, tampouco marcar datas para 

a realização de segunda chamada. A referida conduta demonstra falha na 

prestação do serviço em questão, tanto pela negligência operacional que 

impediu a autora de acessar o sistema operacional da ré e realizar suas 

provas, quanto pela violação ao dever de informação adequada[5]. Não há 

dúvida de que o impedimento para realizar provas, a viagem desperdiçada 

para a capital do estado e a perda de tempo útil para a resolução do 

impasse ocasionaram danos que superaram o chamado mero 

aborrecimento – que constitui danos não indenizáveis – ao contrário, 

causou grande angústia, quebra da justa expectativa, do dever de 

confiança, da lealdade etc, razão pela qual é devida a reparação por 

danos morais por parte ré. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALUNO IMPEDIDO DE COLAR GRAU 

- DISCIPLINA ONLINE - REPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DEMONSTRADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - 

DEVER DE REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM INALTERADO - 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC/2015 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade 

civil das instituições de ensino é objetiva, independe da existência de 

culpa, somente sendo afastado o dever de indenizar quando presente 

uma das excludentes de ilicitude. Comprovada a falha na prestação de 

serviços e o prejuízo emocional causado, existe a obrigação de reparar os 

danos morais. No arbitramento da quantia indenizatória, deve-se levar em 

consideração a extensão do dano, a conduta lesiva, as condições 

econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Se o valor fixado na 

sentença é adequado às circunstâncias do caso, não se justifica sua 

redução. (Ap 46277/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 

05/07/2016) 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 

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 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$ 6.000,00 (seis 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. Por fim, considerando a grave falha na prestação dos 

serviços ofertados por negligência atribuível exclusivamente a empresa 

ré, medida que se impõe é a restituição do montante pago pelo curso de 

pós-graduação, na forma do art. 20, II do Código de Defesa de Consumidor 

e art. 186 c/c art. 827, ambos do Código Civil. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade contratual; b) 

condenar a ré ao pagamento de R$ 2.405,70 (dois mil quatrocentos e 

cinco reais e setenta centavos), a titulo de danos materiais, sobre o qual 

incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas ou honorários nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 
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apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR JUIZ DE DIREITO [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-21.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA MENDES (REQUERENTE)

PABLO AILTON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES (ADVOGADO(A))

Luciano de Sales (ADVOGADO(A))

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GUSTAVO DONIZETE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO DONIZETE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

RONALDO CLAUDINO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 8010381-21.2016.8.11.0055 Embargante: Guaxe Construtora 

Ltda. Embargado: Sebastião Miranda Mendes SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. A presente demanda 

se trata de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovida por Guaxe Construtora 

Ltda. em face de Sebastião Miranda Mendes. Em síntese, os embargos 

versam sobre excesso de execução decorrente da cobrança de cláusula 

penal (multa cominatória em 100% do valor do principal) derivada de 

descumprimento de acordo homologado, que teria natureza leonina. Diante 

desse fato, pleiteia a declaração de nulidade da referida multa ou a 

redução equitativa desta. A princípio é importante asseverar que a 

empresa embargante é empresa de considerado porte e é assistida por 

escritório de advocacia no presente processo, razão pela qual não se 

verifica qualquer situação de hipossuficiência. Dai dizer que o acordo 

entabulado entre as partes foi redigido em igualdade de condições. Neste 

diapasão, a cláusula penal fixada em 100% e o vencimento antecipada 

das parcelas vincendas se mostram cláusulas comuns, adequadas e de 

praxe na prática jurídica. De mais a mais, é preciso reconhecer que a 

fixação de cláusula penal no importe do valor da obrigação principal, a 

princípio, não possui natureza ilícita, tendo escoro no art. 412 do Código 

Civil. Entrementes, verifico que o pagamento da primeira parcela foi quitado 

com três dias de atraso apenas (cf. ID n. 6352254), bem como há notícia 

do pagamento das demais parcelas (fato não contestado pelo 

embargado), embora essas parcelas já estivessem em atraso diante do 

vencimento antecipado decorrente do inadimplemento da primeira parcela. 

Assim, é preciso reconhecer que houve adimplemento do acordo 

entabulado fora do prazo estabelecido, situação que atrai a incidência da 

cláusula penal avençada. Porém, considerando a dicção do art. 413 do 

Código Civil, em especial sua primeira parte, é preciso reduzir 

equitativamente o montante[5], sob pena de configurar enriquecimento sem 

causa do embargado. Neste contexto, considerando que houve atraso de 

três dias para o pagamento da primeira parcela, vinte dias para o 

pagamento da segunda e cinquenta e oito dias para o pagamento da 

terceira, necessário é a redução equitativa da cláusula penal para o 

importe de 90% do valor da obrigação principal, que deverá incidir sobre 

todo o valor acordado, diante do inadimplemento ocorrido desde a primeira 

parcela. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, 

V do Código de Processo Civil. Neste contexto, reduzo equitativamente a 

cláusula penal avençada, ante a seu caráter manifestadamente 

excessivo, passando esta a corresponder o valor de 90% do valor da 

obrigação principal, nos termos supramencionados. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de julho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito Parte superior do formulário [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Nesse sentido: [...] 1. A cláusula penal constitui elemento oriundo de 

convenção entre os contratantes, mas sua fixação não fica ao total e 

ilimitado alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas 

imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio 

econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de 

enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. É o que se 

depreende dos artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002 (artigos 920 e 

924 do codex revogado). 2. Nessa perspectiva, a multa contratual deve 

ser proporcional ao dano sofrido pela parte cuja expectativa fora 

frustrada, não podendo traduzir valores ou penas exorbitantes ao 

descumprimento do contrato. Caso contrário, poder-se-ia consagrar 

situação incoerente, em que o inadimplemento parcial da obrigação se 

revelasse mais vantajoso que sua satisfação integral. 3. Outrossim, a 

redução judicial da cláusula penal, imposta pelo artigo 413 do Código Civil 

nos casos de cumprimento parcial da obrigação principal ou de evidente 

excesso do valor fixado, deve observar o critério da equidade, não 

significando redução proporcional. Isso porque a equidade é cláusula 

geral que visa a um modelo ideal de justiça, com aplicação excepcional 

nas hipóteses legalmente previstas. Tal instituto tem diversas funções, 

dentre elas a equidade corretiva, que visa ao equilíbrio das prestações. 

Daí a opção do legislador de utilizá-la como parâmetro para o 

balanceamento judicial da pena convencional. [...] (REsp 1466177/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, 

DJe 01/08/2017).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012254-56.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAIAMA RENT A CAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMARA APARECIDA DE ASSIS - ME (REQUERIDO)
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LUCIANE SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 8012254-56.2016.8.11.0055 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. A parte promovente foi intimada pessoalmente para no 

prazo de 15 dias, constituir novo patrono, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito (cf. ID 1280045). Apesar da 

determinação supra, findo o prazo, a promovente manteve-se inerte, nada 

manifestando, consoante certidão lançada aos autos (cf. ID 14172394). 

Desse modo, uma vez configurada a inércia da exequente, demonstrada a 

sua negligência, impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR EXTINTO o presente feito s/ julgamento do mérito, com fulcro nos 

Art. 485, III do CPC c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO (ADVOGADO(A))

CICERO FRANCISCO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14824804. Cumpra-se nos termos da decisão 

do ID 14508417, observando quanto ao veículo descrito no ID 14508366. 

Expeça-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: 8011236-34.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens móveis da parte executada, inclusive 

os que guarnecem sua residência, a fim de satisfazer a pretensão do 

exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, 

penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão 

dos bens residenciais essenciais à habitabilidade, devendo observar a 

ordem legal prevista no artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem 

como proceder à imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o 

entendimento de nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA 

DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE 

SOM, FORNO DE MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. 

IMPENHORABILIDADE APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E 

FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade 

da residência do executado como o conjunto de estofados, a estante e o 

fogão, assim como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. 

Entretanto, o aparelho de som e o forno de microondas não são bens 

essenciais à dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não 

estando acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem 

Residencial da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 

8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 

71001460450; Santana do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. 

Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; 

Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes, 

observando quanto ao endereço informado no pedido do ID 14834587. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, na forma do art. 53, §§ 1º a 3º, da Lei nº 9.099/95. Caso não 

haja composição amigável, o executado poderá ofertar embargos à 

execução em audiência. Se não forem ofertados embargos, poderá o 

credor desde logo exercer o direito de opção descrito no dispositivo em 

comento. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MAYCON DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 
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honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (ADVOGADO(A))

ADAO JOSE PRATA (REQUERENTE)

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011398-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (EXEQUENTE)

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UTIPEL - AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010528-18.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NAVARRO SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14496399. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema BACENJUD. Considerando o resultado 

da pesquisa (extrato anexo), INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRIELLE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14535349. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando 

foi localizado endereço diverso dos informados nos autos (extrato anexo), 

cite-se/intime-se da presente ação, bem como da audiência de conciliação 

designada. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA CAROLINA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14535522. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando 

foi localizado endereço diverso dos informados nos autos (extratos 

anexos), cite-se/intime-se da presente ação, bem como da audiência de 

conciliação designada. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONCALVES MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14536063. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema BACENJUD e INFOJUD. Com o 

resultado da pesquisa (que indicou o mesmo endereço constante nos 

autos - extrato anexo), manifeste-se a reclamante, requerendo o que 

entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14536310. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando 

foi localizado endereço diverso dos informados nos autos (extratos 

anexos), cite-se/intime-se da presente ação, bem como da audiência de 

conciliação designada. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010401-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO DE JESUS DAMASIO (EXEQUENTE)

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado demonstrativo discriminado e atualizado 

do débito (art. 524, do CPC). Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 10 dias, apresentar referido demonstrativo, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001512-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CHAGAS DE SOUZA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VALDINEY GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo diligência no sentido de localizar o endereço do 

reclamado VALDINEY GONÇALVES DE QUEIROS, via sistema BACENJUD 

e INFOJUD. Considerando que foi localizado endereço diverso do 

informado nos autos (extratos anexos), CITE-SE nos termos da decisão do 

ID 12174400, intimando-se da audiência de conciliação designada. Defiro, 

o pedido para que seja oficiado ao Banco Bradesco S/A, solicitando 

informações quanto ao endereço, bem como dados pessoais do 

reclamado AIRTON CHAGAS DE SOUZA, assinalando o prazo de 15 dias 

para resposta. Com a resposta, caso frutífera, cite-se/intime-se nos 

termos acima determinados. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

WILSON DE ABREU & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL QUINTINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a juntada dos extratos de busca do endereço do 

reclamado, cumpra-se nos termos do despacho do ID 11411743. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010799-56.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VILANOVA (REQUERENTE)

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. O requerimento da petição do ID 14811505 não pode ser 

analisada por este Juizado. Assim, determino que sejam os presentes 

autos encaminhados à E. Turma Recursal para apreciação do pedido. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO VICENTE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO TOBIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O reclamante a determinação contida no despacho do ID 

13648310. Apenas juntou aos autos um documento particular de compra e 

venda de veículo. Assim, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 15 

dias, cumprir com o determinado no despacho do ID 13648310, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IRACY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (ADVOGADO(A))

FABIO NOLASCO GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as informações do pedido do ID 14774598, certifique 

a Sra. Gestora se o DVD devolvido pela reclamante foi o mesmo levado em 

carga. Certifique-se, ainda, se no DVD restituído constam os arquivos com 

as gravações mencionadas na contestação (ID 14703714) ou qualquer 

outro tipo de gravação. Cumpridas as determinações, INTIME-SE o 

reclamado para manifestação, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 17 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-05.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE JESUS ALMEIDA (EXEQUENTE)

JOSE ANTONIO DUTRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PINGO VEICULOS (EXECUTADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não é possível o acolhimento do pedido do exequente, para 

penhora do bem imóvel localizado via sistema CEI-ANOREG. O imóvel em 

questão, conforme consta do registro R-01/22.638, constante da referida 

matrícula, pertence à pessoa física de RUBEM STURM, e não à pessoa 

jurídica executada. De acordo com o registro R-02/22.638, a pessoa 

jurídica ora executada, por meio de seu representante legal, Sr. RUBEM 

STURM, apenas emitiu cédula cédula de crédito comercial, gravando de 

ônus hipotecário o bem imóvel em questão, que está em nome da pessoa 

física seu representante, com a anuência deste, para garantir a dívida 

objeto do referido título (que tem como credor o Banco do Brasil S/A). 

Assim, não estando o bem em nome da pessoa jurídica executada, não há 

como, por ora, determinar sua penhora. A penhora sobre referido bem 

somente seria possível se se tratasse de empresário individual ou desde 

que promovida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

executada, por meio de procedimento próprio. Assim sendo, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que reputar cabível, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 17 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012147-12.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LAUER SCHNEIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS BELLEI MARECO 05102623176 (REQUERIDO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Nos autos do Processo nº 8010420-81.2017.811.0055, também em 

trâmite perante este Juizado Especial, a reclamante promoveu ação com 

idêntica causa de pedir (falha na prestação no serviço de produção de 

vestido de noiva para o mesmo episódio), porém em face de pessoa 

diversa da que figura no polo passivo desta demanda. Por esse motivo, 

necessário converter o julgamento do pedido formulado nestes autos em 

diligência. Intime-se a autora para, no prazo de 10 dias, esclarecer qual a 

conexão entre os eventos narrados nos dois processos, esclarecendo 

inclusive e se for o caso, se se trata do mesmo episódio ou não, 

estabelecendo de modo coerente a ordem cronológica de todos esses 

fatos. Após, intime-se a parte reclamada para manifestação pelo mesmo 

prazo. Em seguida, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROMAGNA GONZALES (REQUERENTE)

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001615-30.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14703759), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))
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GILSON SIDNEY SAVASTANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n 

1000738-90.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14502170), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Deixo de 

acolher o pedido de redesignação da audiência (cf. ID 14497111), pois 

não consta nos autos comprovação alguma de que o veículo do autor teve 

problemas mecânicos que o impossibilitaram de comparecer ao ato. 

Ademais, há outros meios de locomoção para que o autor se fizesse 

presente não sendo justificável tal alegação. Logo, impõe-se a extinção do 

feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 

51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANE SILVA MENDES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n 

1000022-63.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14487198), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010243-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FRANCISCO VIEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

MATHEUS GHISI (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos n. 8010243-20.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 

12897024). Neste contexto, houve intimação do exequente, na data de 26 

de abril de 2018, entretanto o prazo determinado transcorreu in albis (cf. 

certidão em Id n. 14438878). Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO o presente feito, remetendo-se os autos ao arquivo. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEGEVALDO MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001651-72.2018.8.11.0055 Autor (a): Segevaldo Miranda Silva 

Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 14822769). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 
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Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEGEVALDO MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001650-87.2018.8.11.0055 Autor (a): Segevaldo Miranda Silva 

Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 14822674). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000176-81.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14232406), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ROSA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000078-96.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 13993180), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZA ALVES VILANOVA DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000991-78.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14511387), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000777-87.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14637615), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000778-72.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14637712), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000779-57.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14637946), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 
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deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000783-94.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14638690), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CARDOSO CASAGRANDE (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000724-09.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14494743), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

JUSCILEIDE DA SILVA BARROZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n 

1000739-75.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14504018), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011288-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

FERNANDA CRISTINA BOLIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIUZA DE FATIMA FREITAS (EXECUTADO)
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Autos n. 8011288-30.2015.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

exequente foi intimada para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 

13835556). Neste contexto, houve intimação do exequente, na data de 05 

de julho de 2018, entretanto o prazo determinado transcorreu in albis (cf. 

certidão em Id n. 14523995). Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO o presente feito, remetendo-se os autos ao arquivo. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011301-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXINHO ANGOLA FERREIRA (REQUERENTE)

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ADEIR CLEMENTE (REQUERIDO)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE ALEIXO GONÇALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SIMONE SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEIDE SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (ADVOGADO(A))

RAMIRES FERNANDO TORMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AKEMI TANAKA ORITA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão da Sra 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

ERISVANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000935-45.2018.8.11.0055 Autor (a): Erisvane de Oliveira Ré 

(u): Vivo S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a 

homologação da desistência do feito (cf. ID n. 14847363). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA DOS REIS RAMOS (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000928-53.2018.8.11.0055 Autor (a): Valeria Aparecida dos 

Reis Ramos Ré (u): Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a homologação 

da desistência do feito (cf. ID n. 14846992). O pleito é perfeitamente 

possível, registrando-se que à parte autora compete analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010037-11.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARBOSA (EXEQUENTE)

RICARDO AUGUSTO BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (EXECUTADO)

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ricardo 

Augusto Barbosa, em desfavor de Oi S.A. e Outros, visando o 

recebimento de valores referente à condenação por indenização por 

danos materiais e morais. Conforme consta dos autos, a parte executada 

encontra-se em recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, 

protocolado em junho de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe 

concedida a recuperação judicial e homologado o respectivo plano. O 

crédito perseguido nos presentes autos já existia na data do pedido de 

recuperação judicial formulado pela empresa executada, razão pela qual 

está sujeito à recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei 

n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Na 

hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 18/09/2012), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de junho de 2016. Presente a 

responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a obrigação de 

indenizar surge com a configuração do evento danoso. Por isso que o art. 

927 do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao 

dano, rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a concessão da 

recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a novação dos 

créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação 

dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 

a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º 

do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as 

ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação do 

plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo que 

a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, 

nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 

Consequentemente, a novação induz à extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o entendimento do 

STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 

DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 
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RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARTINS SALVADOR DA MATA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000185-43.2018.8.11.0055 Autor (a): Irene Martins Salvador da 

Mata Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 14778515), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15257624 e 15257625). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES (ADVOGADO(A))

M. CARMELITA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial deve ser emendada, tendo em vista que a empresa 

reclamante não comprovou sua condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, conforme exigência do art. 8º, § 1º, II, da Lei n. 

9.099/1995. O comprovante de inscrição e situação cadastral junto à 

Receita Federal demonstra apenas que se trata de sociedade empresária 

limitada, porém não comprova que a reclamante se enquadra no conceito 

de microempresa ou empresa de pequeno porte. Dessa forma, faculto à 

requerente a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, para que junte 

documento idôneo comprovando sua qualidade de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR PATRICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDRE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GENI PANUNCIO (REQUERIDO)

JOSE LUIZ PANUNCIO (REQUERIDO)

 

Certifico que, decorreu o prazo sem a satisfação voluntária do débito. 

Intimo a parte Autora, por meio de seus procuradores, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se novamente o reclamado para, no prazo de 10 dias, 

comprovar o cumprimento da obrigação. Considerando que até a presente 

data não houve a comprovação do cumprimento da obrigação, defiro o 

pedido formulado pelo reclamante e determino a majoração da multa 

anteriormente aplicada para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada 

dia de descumprimento, até o máximo equivalente a 60 salários mínimos. O 

novo valor passará a incidir a partir da intimação do reclamado do teor do 

presente despacho. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender cabível, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011390-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAETANO LOCATELLI (EXEQUENTE)

JOSELIA DE SOUZA ERMITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVIO JOSE SOMAVILLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Renove-se a intimação do exequente para que se manifeste, em 

5 dias, promovendo o necessário ao regular andamento da execução e 

formulando requerimentos de interesse, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (AUTOR(A))

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DE LIMA (RÉU)

 

Intimo o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho 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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-09.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA APARECIDA MOURA (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S/A (REQUERIDO)

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

TELEMAR CELULAR (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Certifique-se a tempestividade dos embargos do ID 9678047. 

Estando tempestivos, recebo os embargos à execução, com efeito 

suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015, posto que verifico relevantes fundamentos para a suspensão da 

execução. Isso ocorre especialmente em razão da situação atual da 

empresa executada, que está cumprindo plano de recuperação judicial. A 

não suspensão da execução poderá ensejar a ultimação dos atos 

expropriatórios e a depender da natureza do crédito (concursal ou 

extraconcursal), seu levantamento poderá prejudicar o cumprimento do 

plano e ocasionar danos de difícil ou incerta reparação ao embargante. 

Com tais considerações, concedo o efeito suspensivo almejado, com 

fulcro no art. 919, § 1º, do CPC. Intime-se o exequente/embargado para 

que, querendo, impugne os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 920, I, do CPC, bem como para manifestar sobre o 

comprovante de depósito do ID 6325800. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PEREIRA (REQUERENTE)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCLIDES BIGOLIN (REQUERIDO)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

PAULO AGUIAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

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, 16 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BERALDO (ADVOGADO(A))

VANUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Todos os valores depositados pela executada foram devidamente 

levantados pelo exequente, conforme se verifica-se pelos alvarás dos IDs 

13113411, 13380885 e 14454205. Cabe ao exequente, portanto, verificar 

se houve a satisfação integral da obrigação, requerendo o que entender 

cabível ao Juízo em caso de descumprimento. Assim sendo, intime-se o 

exequente a fim de que se manifeste, em 10 dias, informando se houve ou 

não a satisfação integral do seu crédito, ou requerendo o que entender 

cabível, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do Id 14657163, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo atualizado 

do valor executado, no qual deverá fazer incidir juros simples, em respeito 

ao disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, que veda a incidência de 

juros sobre juros, salvo exceções expressamente determinadas em lei. 

Deverá também excluir o valor referente aos honorários de sucumbência, 

tudo sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de agosto 
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de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o teor da certidão do ID 14735338, presume-se que 

houve o extravio do AR encaminhado para citação/intimação do 

reclamado, uma vez que o documento foi enviado no mês de março e não 

retornou até a presente data. Assim, INTIME-SE o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, manifestar se o endereço do reclamado encontra-se 

correto ou informar endereço atualizado, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Após a manifestação, expeça-se nova carta de 

citação/intimação, designando-se nova data para realização de audiência 

de conciliação. Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 15 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA TOINETE BRUNEL SANTOS (REQUERENTE)

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se o disposto na sentença do ID 14719489, arquivando-se 

os autos. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

CARMEN PAIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001369-34.2018.8.11.0055 Autor (a): Carmen Paim dos Santos 

Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, 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. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 107,07 (cento e 

sete reais e sete centavos), conforme prova certidão anexa à inicial (ID. n. 

13362664). Contudo, afirma que não possui esse débito, pois não o 

contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a 

negativação é indevida, devendo ser reparada pelos danos morais 

suportados. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar in casu. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pela autora dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em 

sua defesa, nenhum contrato ou documento idôneo apresenta justificando 

os débitos cobrados e os serviços que afirma ter fornecido – todas as 

telas sistêmicas juntadas estão ilegíveis, sublinhe-se. Neste ínterim, na 

forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é possível verificar verossimilhança nas 

alegações da autora, uma vez que inexistem provas contundentes da 

contratação, motivo pela qual se constata a existência de fraude 

perpetrada por terceiros no presente caso. Assim, a responsabilidade 

pelos danos ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome da 

autora por terceiro fraudador concorreu diretamente para a ocorrência do 

fato danoso narrado. Assim, imprescindível é a declaração de inexistência 

do contrato que ensejou a inscrição da autora no cadastro de 

inadimplentes. Entrementes, não há dever de compensar no presente 

caso, uma vez que existe inscrição preexistente por inadimplemento. 

Neste caso, incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de 

Justiça, abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 
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cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento 

probatório que indique que a outra inscrição seria indevida ou ilícita. 

Portanto, inexiste distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o 

paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os 

fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso 

posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra 

subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição 

posterior no caso desta ser indevida. No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico 

entabulado que deu lastro a inclusão da autora no cadastro de 

inadimplentes, e, por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores 

decorrentes deste. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000162-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001237-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14657411. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema INFOJUD. Considerando foi localizado 

endereço diverso dos informados nos autos (extrato anexo), CITE-SE nos 

termos da decisão do ID 13159387. Caso a diligência seja infrutífera, 

INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000424-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR GOULART DA SILVA (EXEQUENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000424-81.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado em razão da penhora infrutífera, para no prazo 

legal, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (cf. Id. n. 13329445). Neste contexto, houve intimação 

do exequente, na data de 07 de julho de 2018, entretanto o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em Id n. 14789407). Portanto, 

à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao 

dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de agosto de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001352-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI (ADVOGADO(A))

LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL PONCONI (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001352-32.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 
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exequente foi intimado em razão da penhora infrutífera, para no prazo 

legal, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (cf. Id. n. 13231957). Neste contexto, houve intimação 

do exequente, na data de 09 de julho de 2018, entretanto o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em Id n. 14791041). Portanto, 

à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao 

dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de agosto de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS FRANCISCO DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001751-27.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 14849848). Considerando que ainda não foi apresentada defesa 

por parte da reclamada e, diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o 

por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de agosto de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAM GOMES SANTANA (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000929-38.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 14847164). Considerando que ainda não foi apresentada defesa 

por parte da reclamada e, diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o 

por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de agosto de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000770-95.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14628880), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Muito 

embora o D. causídico tenha justificado a ausência do reclamante com a 

juntada de atestado medido, referido documento data de 02/07/18, 

afastando o autor de suas atividades habituais pelo prazo de 7 dias, não 

há plausibilidade no pedido, afinal a audiência de conciliação ocorreu em 

08/08/2018, mais de 30 dias após a confecção do atestado médico, não 

havendo justificativa para a ausência do autor ao ato designado por este 

juízo. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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IRACY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (ADVOGADO(A))

FABIO NOLASCO GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Certifico que o DVD devolvido pela Parte Reclamante foi o mesmo retirado 

em carga. Certifico que, verificado no computador desta Servidora o DVD 

mencionado na Contestação foi constatado que o mesmo se encontra em 

branco, sem gravações. INTIMO a Parte Reclamada para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PIRES DE CARVALHO (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

ROSANA MOSQUIM POLONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Por tratar-se de ação de execução de título extrajudicial, não há 

que se falar em aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, 

inserida nos cálculos apresentados pelo exequente (ID 11226031). Assim, 

antes de deliberar sobre o pedido do Id 14657163, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo atualizado do valor 

executado, no qual deverá excluir o valor referente a multa prevista no art. 

523, §1º, do CPC. Deverá também excluir o valor referente aos honorários 

de sucumbência, que não são cabíveis em primeira instância, tudo sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010220-55.2009.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALBUQUERQUE TEODORETO (EXEQUENTE)

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA (ADVOGADO(A))

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

TRES COMERCIO DE PRODUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a conclusão dos autos, uma vez que na decisão 

do ID 14295827 já havia determinação para o arquivamento em caso de 

inércia do exequente. Assim, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-22.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Pretende o reclamante a majoração da multa, sob o argumento de 

que, novamente, o reclamado não teria cumprido a decisão judicial. Da 

análise do feito, verifica-se que já por diversas vezes houve determinação 

para que o reclamado desse cumprimento à obrigação, estabelecendo-se 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de 

descumprimento. Contudo, não surtiu qualquer efeito, visto que o 

reclamado persiste em descumprir a ordem judicial. Ocorre que, mesmo 

que houvesse o deferimento do pedido de majoração, essa providência 

não produziria qualquer efeito, tendo em vista que o valor da multa já 

aplicada já ultrapassou em muito o limite estabelecido no despacho do ID 

11155329, ou seja, 60 salários mínimos. Quando o exequente ingressou 

com a presente medida, escolhendo este Juizado Especial da Fazenda 

Pública, já tinha conhecimento acerca do limite do valor das obrigações 

fixadas neste Juízo. Não há como, agora, pretender que seja estipulado 

valor além daquele, que já alcançou, como já dito, o teto legal. Diante do 

exposto, DEFIRO apenas parcialmente o pedido do exequente, tão 

somente para DETERMINAR a expedição de oficio requisitório de 

precatório (valor no ID 12785773), nos termos da segunda parte do 

despacho do ID 14307189. Por fim, INDEFIRO o pedido do item “d”, uma vez 

que não há no dispositivo da sentença (ID 6166436) imposição de 

pagamento dos valores retroativos patrimoniais à partir da data do 

ajuizamento da ação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 270867 Nr: 1880-49.2018.811.0055

 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: HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDÉ - OAB:13.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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INTIME-SE a parte requerente, através de seu advogado, para que 

proceda a digitalização do feito, com sua regular distribuição junto ao 

sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 3090-87.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLYNGTON TAYLOR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RENA PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado ,acerca da 

devolução de correspondência de fls.177, para requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 50021 Nr: 321-77.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MALAMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente por meio de seu advogado,para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30240 Nr: 1327-90.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHICO REFRIGERAÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA SÃO LUCAS S/A, ALAIN 

ROBSON BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado, acerca da certidão 

de Oficial de Justiça de fls. 209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 251774 Nr: 18137-86.2017.811.0055

 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: ZOELNER REDEZ JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE MALTA JUNQUEIRA, LORAYNE 

MALTA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Querelante, por meio de seu advogado, acerca da Sentença 

de fls.24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 216782 Nr: 7323-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE BRITO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMAO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919

 Intimo o autor do fato por meio de seu advogado, para que apresente 

Alegações Finais no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 220834 Nr: 10776-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu advogado acerca da Sentença 

de fls. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 115963 Nr: 6024-81.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROJETO DE SENTENÇA

 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

2. A parte exequente informou nos autos que os executados cumpriram 

integralmente o acordo homologado (cf. fls. 130). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, necessária é a extinção do 

presente feito.

 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, 

opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

Submete-se a decisão à análise do magistrado.

Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2018.

Raony Cristiano Berto

Juiz Leigo

Vistos etc.

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.

A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 49316 Nr: 3155-24.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado, para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme despacho de fls.223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 31150 Nr: 4597-59.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado, para retirar o termo 
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de penhora nesta secretaria para a averbação no registro imobiliário, 

conforme despacho fls. 205.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER MARIANO GONCALVES (ADVOGADO(A))

AYRTON FREITAS REGO (ADVOGADO(A))

RAONNY ALVES DE SANTANA (ADVOGADO(A))

ARTHUR FREITAS REGO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CHIAPINOTTO (EXEQUENTE)

LUIS FELIPE MONTEIRO CHIAPINOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA ROCHA FONSECA (EXECUTADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RONICELY PEREIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O executado apresentou, no ID 13068959, exceção de 

pré-executividade sustentando a ausência dos requisitos essenciais para 

execução do título, uma vez que o prazo de locação constante no contrato 

seria de 05 de outubro de 2015 a 05 de outubro de 2016 e que lhe estaria 

sendo cobrado o aluguel e encargos referentes ao mês de abril/2017, não 

havendo prova da sua permanência no imóvel até esta data. A parte 

exequente se manifestou pelo indeferimento dos pedidos, bem como pelo 

prosseguimento da execução. A exceção de pré-executividade é 

construção doutrinária e jurisprudencial, não prevista em lei, com 

cabimento em situações excepcionalíssimas, especialmente quando se 

constata flagrante inexistência ou nulidade do titulo executivo, bem como 

nas hipóteses referentes a manifesta falta de pressupostos processuais 

e condições da ação, situações que não se verificam no caso em tela. No 

caso vertente, a matéria deduzida por meio de exceção de 

pré-executividade, qual seja, a ausência de provas de que o executado se 

encontrava residindo no imóvel no mês de abril/2017 (mês objeto de 

cobrança por meio executivo), não pode ser considerada de ordem 

pública, suscetível de discussão pela via da objeção de executividade ora 

manejada, por ser evidente a necessidade de dilação probatória para seu 

eventual reconhecimento. De início, necessário destacar que, ao contrário 

do que sustenta o executado, o ônus da prova do fato alegado (cobrança 

de débito fora do período de vigência da locação) não recai sobre o 

exequente, mas sim sobre o executado. Essa conclusão evidencia-se 

diante da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade inerente a todo 

título executivo. Da análise dos autos, verifica-se que o contrato firmado 

foi devidamente assinado pelas partes, constituindo, nos termos do art. 

783 e 784, VIII, do CPC, título executivo extrajudicial, certo, líquido e 

exigível. A simples alegação de que não há provas nos autos de que o 

executado se encontrava residindo no imóvel no mês de abril/2017 – mês 

referente à cobrança – não induz à propalada ausência de título. Até 

mesmo porque, embora o executado afirme que não há prova da 

permanência da locação nesse período, também não afirma que ela já 

havia cessado. Aliado a isso, necessário mencionar o que disciplina o art. 

46, § 1º, da Lei 8.245/91: “Art. 46. (...) § 1º Findo o prazo ajustado, se o 

locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem 

oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo 

indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.” 

Assim, se não houve a retirada do locatário, ora executado, do imóvel 

após o término do contrato, ele prorrogou-se automaticamente. 

Consequentemente, todas as cláusulas e condições do contrato 

permaneceram hígidas no período de prorrogação. Por todos esses 

motivos, não há hipótese para, nesta sede, reconhecer a alardeada 

inexigibilidade do título. Como já destacado, o instituto da objeção de 

executividade é instrumento processual pela qual a parte suscita tema de 

ordem pública, ou seja, matéria que caberia ao Juiz conhecer de ofício, ou 

traz alegação que dispensa dilação probatória, a fim de colocar fim à 

execução movida de forma irregular. Sobre o tema: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

NECESSIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A exceção de 

pré-executividade é uma construção pretoriana que não encontra 

previsão expressa em lei, admissível, segundo os Tribunais, nas hipóteses 

excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do 

título executivo, bem assim nas hipóteses de falta de pressupostos 

processuais ou de condições da ação. A simples alegação, despida de 

substrato matérias pré-constituído, não conduz às nulidades apontadas, 

impondo o alargamento da dilação probatória, o que não é permitido na via 

eleita. (TJ-MG – AI: 10000170904676001 MG, Relator: Saldanha da 

Fonseca, Data do Julgamento: 12/04/2018. Public. 17/04/2018). Ante o 

exposto, INDEFIRO a objeção de executividade DETERMINANDO o regular 

prosseguimento da execução. Considerando que o exequente informou o 

endereço atualizado da executada CLAUDIA PEREIRA ROCHA FONSECA, 

cite-se nos termos da decisão do ID 11924666, observando que a 

diligência deverá ser realizada por Oficial de Justiça, conforme requerido. 

Caso a diligência seja infrutífera INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 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: 1001648-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMAR DE CAMPOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 
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consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

21 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DA SILVA VICENTE (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

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, 21 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002613-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE APARECIDA DE CAMARGO (AUTOR(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002613-28.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ALICE APARECIDA DE CAMARGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. 

II. Cuida-se de “ação previdenciária – pensão por morte”, em face do INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social. III. Quanto ao pedido de antecipação 

de tutela, postergo a análise do pedido para após análise em audiência, 

haja vista ouvir a parte autora, bem como testemunhas, aliado ao fato de 

que a concessão do pleito liminar esta condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do juízo para a sua concessão. IV. Considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá às 

audiências iniciais previstas no Novo Código de Processo Civil, e levando 

por estima que o direito tutelado não admite autocomposição (art. 334, §4º, 

II, do CPC), deixo de designar audiência de conciliação/mediação. V. 

Outrossim, com fundamento no princípio da durabilidade razoável do 

processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo designada audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/10/2018, às 14h00min. VI. Após, 

manifeste-se a parte autora sobre a contestação e documentos no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificando provas que pretende produzir, 

inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não tiver indicado. VII. A 

parte autora fica ainda advertida, desde já, que compete ao seu 

respectivo advogado informar ou intimar as testemunhas acerca da data 

da audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por 

carta com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de 

antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). VIII. A inércia 

na intimação das testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 

455, §3º, do CPC). IX. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DOLISNE DALLAPRIA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Juntada da ficha para análise sócio-econômica do 

usuário Zélia. LUCAS DO RIO VERDE, 21 de agosto de 2018. CECIANY 

FETTER DUARTE GRISOSTE Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002132-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BALDI (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES (REQUERIDO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO BELONI TRICHES FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002132-36.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: SIDNEI BALDI REQUERIDO: ZENI TEREZINHA BRANCO 

TRICHES, ANTONIO BELONI TRICHES FILHO Vistos etc. Verifico que a 

medida cautelar foi efetivamente cumprida na data de 26/10/2016 e o 

ajuizamento do pedido principal se deu na data de 15/09/2016, portanto, 

dentro do prazo previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil, visto 

se tratar de prazo processual (contados em dias úteis). A citação da parte 

requerida foi realizada durante a fase cautelar antecedente. Dessa forma, 

teve instaurado o devido contraditório e ampla defesa para encerramento 

do feito. Por outro lado, tratando-se, de medida cautelar, e já tendo sido 

apresentado o pedido principal (execução por quantia certa com pedido 

liminar), haverá oportunização de defesa ao requerido, o qual poderá 

também ocorrer na fase executiva sem qualquer prejuízo ao devedor. 

Assim, não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 309, 

mantenho os efeitos da medida cautelar até ulterior decisão. Nos moldes 

do art. 308, §3º, do CPC, tendo sido apresentado o pedido principal, 

designo audiência de conciliação, na forma do art. 334, para o dia 

27/08/2018, às 14h30m, a qual se realizará perante o CEJUSC, nos termos 

do enunciado 27 do FONAMEC. Intimo as partes em relação à audiência e 

quanto a presente decisão por meio de seus advogados constituídos visto 

a existência de cadastro, na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do CPC, 

o qual define que a intimação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação do pedido principal será contado na forma do art. 335 do 

CPC. Do Pedido Principal Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 
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cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). Não sendo encontrada a parte executada, 

o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o procedimento 

inserto no § 1º do art. 830 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002132-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BALDI (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES (REQUERIDO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO BELONI TRICHES FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002132-36.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: SIDNEI BALDI REQUERIDO: ZENI TEREZINHA BRANCO 

TRICHES, ANTONIO BELONI TRICHES FILHO Vistos etc. Verifico que a 

medida cautelar foi efetivamente cumprida na data de 26/10/2016 e o 

ajuizamento do pedido principal se deu na data de 15/09/2016, portanto, 

dentro do prazo previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil, visto 

se tratar de prazo processual (contados em dias úteis). A citação da parte 

requerida foi realizada durante a fase cautelar antecedente. Dessa forma, 

teve instaurado o devido contraditório e ampla defesa para encerramento 

do feito. Por outro lado, tratando-se, de medida cautelar, e já tendo sido 

apresentado o pedido principal (execução por quantia certa com pedido 

liminar), haverá oportunização de defesa ao requerido, o qual poderá 

também ocorrer na fase executiva sem qualquer prejuízo ao devedor. 

Assim, não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 309, 

mantenho os efeitos da medida cautelar até ulterior decisão. Nos moldes 

do art. 308, §3º, do CPC, tendo sido apresentado o pedido principal, 

designo audiência de conciliação, na forma do art. 334, para o dia 

27/08/2018, às 14h30m, a qual se realizará perante o CEJUSC, nos termos 

do enunciado 27 do FONAMEC. Intimo as partes em relação à audiência e 

quanto a presente decisão por meio de seus advogados constituídos visto 

a existência de cadastro, na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do CPC, 

o qual define que a intimação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação do pedido principal será contado na forma do art. 335 do 

CPC. Do Pedido Principal Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). 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 da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). Não sendo encontrada a parte executada, 

o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o procedimento 

inserto no § 1º do art. 830 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001789-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

YUN KI LEE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação Intimação do advogado da parte autora se 

manifestar sobre a perícia realizada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86115 Nr: 5799-86.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEXSANDRO GOBBI EEP (EG TEC SERVICE), 

ELEXSANDRO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora, para recolher as diligências do oficial de justiça 

conforme fls. 123 no prazo de 10 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003314-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO MATILDE DA SILVA (AUTOR(A))

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003314-86.2018.8.11.0045. AUTOR: 

HUGO MATILDE DA SILVA RÉU: G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME 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, além de informar 

o endereço eletrônico (art. 319, II, CPC) sob pena de indeferimento. 3. Em 

igual prazo, deverá a parte autora conferir poderes aos causídicos nos 

respectivos instrumentos procuratórios juntados aos autos, que deverão 

ser assinados, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de 

pressuposto processual de existência. 4. Intime-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 15 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003504-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANI RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CASPRECHEN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003504-49.2018.8.11.0045. AUTOR: 

EDIANI RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: SERGIO CASPRECHEN 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, 16 de agosto de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002977-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))
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C. L. TEODORO E TEODORO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAGNA GUEDES DA SILVA - ME (RÉU)

CARLOS DALASTRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002977-97.2018.8.11.0045. AUTOR: C. 

L. TEODORO E TEODORO LTDA - ME RÉU: IVAGNA GUEDES DA SILVA - 

ME, CARLOS DALASTRA Vistos. 1. Intime-se a parte autora para 

comprovar a miserabilidade processual a justificar a justiça gratuita, sob 

pena de indeferimento. prazo: 15 dias. 2. 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-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1003461-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

NEIRE LOPES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003461-15.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: NEIRE LOPES DE ALENCAR REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de Ação Medida Cautelar de Sustação 

de Protesto com pedido liminar em face do Estado de Mato Grosso, 

unidade federativa. Como é sabido, com a elevação desta Comarca para a 

Terceira Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a instalação de mais 

duas Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a 

Jurisdição dos Juizados Especiais Cível e Criminal e do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. 

Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, tal competência, segundo prevê 

o §4º da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. A 

Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados 

no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de 

sua esfera de atuação, como a presente demanda. Neste sentido: MEDIDA 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Matéria que se enquadra na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/09) – Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60 

(sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo 

previsto no art. 23 da Lei nº 12.153/2009. Inteligência (AC. n. 

1000492-21.2016.8.26.0355, 9ª Câmara de Direito Público, 07/12/2017). 

MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DÉBITO DE IPVA - 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos que não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2º , § 1º , da Lei 12.153 

/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. 

Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública 

que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153 

/2009. Precedentes desta C. Câmara e da Câmara Especial. Sentença 

anulada, com determinação de redistribuição dos autos a uma das Varas 

JuizadoEspecial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o 

recurso interposto. (13ª Câmara de Direito Público 26/05/2017 - 26/5/2017 

Apelação APL 00098482720158260635 SP 0009848) Assim, 

considerando o valor da presente causa e que a demanda foi proposta em 

desfavor da Fazenda Pública, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado Especial da Fazenda Pública. Tratando-se de 

competência absoluta, como acima já mencionado, passível de ser 

declarada de ofício pelo Juiz. Portanto, diante do exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos à Quinta Vara desta Comarca. 

Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vara 

competente. LUCAS DO RIO VERDE, 14 de agosto de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003680-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA BRIZOLA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003680-62.2017.8.11.0045. AUTOR: 

ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA BRIZOLA PROCURADOR: LUCIANA DE 

JESUS RIBEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. 1. ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA BRIZOLA, qualificado(a)(s) 

nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento 

do auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez. Alega, 

em síntese, preencher os requisitos legais para a obtenção do benefício. 

Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada restou deferido (Id. 

9953379). Regularmente citado, o requerido apresentou contestação (Id. 

10244325) e documentos, onde refutou os argumentos expostos na inicial, 

alegando que a parte requerente não preenche os requisitos necessários 

ao recebimento do benefício pleiteado e pugnou pela improcedência do 

pedido. No documento Id. 10554128 a parte requerente impugnou a 

contestação apresentada, rechaçando os argumentos expendidos pela 

autarquia requerida e pugnando, ao final, pela procedência dos pedidos. O 

laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado (Id. 

11433222), sendo que o demandante manifestou a concordância com o 

referido laudo (Id. 11999501) e, o requerido, apesar de devidamente 

intimado (Acesso ao PJe em 28/01/2018), nada manifestou. 2. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da presente ação 

previdenciária não depende da produção de prova oral em audiência de 

instrução, sendo a prova pericial carreada ao feito suficiente para o 

enfrentamento do mérito, conforme segue. Em análise ao mérito da 

questão, verifica-se que os requisitos indispensáveis para a concessão 

do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Importante 

ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, 

não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva 

o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência 

Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a 

incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou 

lesão. No caso vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS 

ostentada pelo(a) requerente, quanto o preenchimento da carência 

restaram suficientemente demonstradas através da cópia da CTPS (Id. 

9832459), bem como CNIS juntado no documento Id. 9832443 p. 1, onde 

resta demonstrada a concessão de concessão de auxílio doença, cujo 

recebimento se deu no período de novembro de 2011 a fevereiro de 2017. 

Assim, estando demonstrada a condição de segurado(a) e satisfeito o 

período de carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral 

e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) 

autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio 

em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente. 

Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado 

por este Juízo não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias 

realizadas anteriormente por outros profissionais da área da saúde, 

podendo atuar livremente no exercício do munus recebido e extrair as 

suas próprias conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. 

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a). O laudo da perícia médica (Id. 11433222), elaborado por 

profissional habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a 

existência de enfermidade incapacitante (artrose de coluna, quadril e 
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joelho esquerdo após acidente de trânsito – CID M541, M17 e S821), como 

também consignou que a requerente está incapacitada total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a 

possibilidade de reabilitação. Ainda, não houve comprovação pela parte 

requerida da suposta recuperação da capacidade laborativa do autor e de 

sua reabilitação, ainda que minimamente, quando da cessação do 

auxílio-doença, em 28/02/2017 (Id. 9832424 p. 1). Registre-se, ademais, 

que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo da perícia torna a 

referida prova como meio hábil e idôneo a formar a convicção do julgador. 

Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos 

necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação do 

benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial o dia 

seguinte a data da cessação do benefício (01/03/2017 - Id. 9832424 p. 1), 

devendo serem descontados eventuais valores que já tenham sido pagos 

em razão de posterior deferimento do benefício. Neste sentido é o 

entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. 

INTIMAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REMESSA OFICIAL. 

RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE 

SEGURADO. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não configura 

cerceamento de defesa a ausência de quesitos complementares quando o 

julgador entende que a prova pericial não precisa de complementação. O 

laudo pericial, no caso, realizado em regime de mutirão, encontra-se bem 

fundamentado, com resposta aos quesitos necessários para convicção 

do julgador, não tendo sido demonstrado qualquer vício que pudesse 

ensejar a sua nulidade. Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o 

direito de contraditar os critérios adotados pelo médico perito na 

elaboração de laudo oficial, no caso dos autos, verifica-se que, após a 

juntada do laudo pericial, foi as partes foram intimadas e o INSS se 

manifestou nos autos (fls. 138 e 164/165), com complementação do laudo 

pericial (fl. 159), incabível a alegação de nulidade da sentença. 3. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado 

que, tendo cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por 

mais de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da 

Lei nº 8.213/91. 5. A qualidade de segurada especial é inconteste, vez 

que a parte autora estava recebendo aposentadoria por invalidez 

(2003/2013), suspenso em razão de suposta recuperação da capacidade 

laborativa, após revisão administrativa. 6. Comprovada a incapacidade 

total e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao 

restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do dia imediato ao 

da cessação do benefício (art. 43 da Lei 8.213/91), conforme 

determinação da r. sentença. 9. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

INPC após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora 

são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a 

taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. 

Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 12. Presentes os requisitos 

exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos 

autos. 13. Apelação e remessa oficial, parcialmente providas. A Turma, 

por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial. 

(ACORDAO 00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO. CARÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O 

TRABALHO. ATENDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo 

laudo pericial constata-se a incapacidade total e permanente da segurada, 

razão pela qual faz jus à aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o 

laudo médico conclui que o início da incapacidade se deu em 2001. 

Considerando que a segurada recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado 

em 30/09/2005, quando já se encontrava incapacitada para o labor, 

mostra-se devida a aposentadoria a partir da referida data. (...)” (TRF 1ª 

Região - REO 0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 

29/05/2013) 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido do dia imediato 

ao da cessação do auxílio-doença (01/03/2017), descontando-se 

eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior 

deferimento ou restabelecimento do benefício, restando confirmada a 

decisão liminar. 3.2. A correção monetária deve ser feita com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC 

após a entrada em vigor da lei nº 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na 

Lei. 8.213/91. Os juros de mora são devidos segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, em atenção ao artigo 1-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09 (RESP 1495146/MG). 

3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido 

do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar 

o mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.8. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Roseli Campos de Oliveira 

Brizola; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda 

mensal atual: 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data de 

início do benefício – DIB: 01/03/2017 (dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença – Id. 9832424); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 06 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001540-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. F. (ADVOGADO(A))

I. D. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. A. (ADVOGADO(A))

S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001540-55.2017.8.11.0045. AUTOR: 

ITAMARA DIAS BARROS RÉU: SERGIO CORRELLO Vistos. 1. Cuida-se de 

Cumprimento de Sentença - Alimentos promovida por BIANCA BARROS 

CORELLO, menor impúbere, devidamente representada por sua genitora 

ITAMARA DIAS BARROS, em face de SERGIO CORELLO, em que pretende 

a satisfação de seu crédito de natureza alimentar. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. 2. Conquanto tenha o requerido, em sede de 

contestação (Id. 7956167) informado o integral pagamento do débito ora 
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discutido, sob o argumento de que estaria pagando plano de saúde à filha 

requerente, é certo que sequer juntou comprovante no intuito de 

demonstrar sua alegação, até porque, diante da inexistência de acordo, a 

quitação da verba alimentar deve se dar em espécie. Os comprovantes de 

depósito juntados (Id. 7956974 p. 1/4 e 7961276 p. 1) demonstram tão 

somente o pagamento parcial do débito. Assim, a justificativa do requerido 

não merece acolhida, porquanto competia a ele demonstrar/comprovar 

motivos relevante para não pagamento do débito alimentar, mostrando o 

descaso do mesmo quanto à obrigação alimentar devida à sua filha. 

Preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que o 

requerido deixou de pagá-la sem nenhuma justificativa, deve ser 

decretada a prisão civil do mesmo até que seja cumprida a obrigação 

alimentar. A propósito do tema, trago à colação trecho do voto do Des. 

gaúcho SÉRGIO GISCHKOW PEREIRA: Se a prisão é odiosa, é mais odioso 

não pagar alimentos aos filhos. Alimentos dizem com a sobrevivência do 

ser humano, pelo que sua cobrança não pode ser desmoralizada. O 

Judiciário não pode acobertar a tradicional irresponsabilidade masculina 

em relação aos filhos. Em regra a simples ameaça de prisão faz aparecer 

dinheiro, o que é excelente, pois nada há de bom em ordenar a prisão de 

alguém. Todos devem querer que um dia a Humanidade não mais precise 

de prisões. 3. Diante do exposto, outra alternativa não resta senão a da 

DECRETAÇÃO da prisão civil do executado SERGIO CORELLO pelo prazo 

de 60 (sessenta dias), como forma de compeli-lo ao pagamento da quantia 

reclamada, com supedâneo no art. 528, §3º do Código de Processo Civil. 

3.1. Intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo atualizado do 

débito, com o abatimento dos valores comprovadamente pagos (meses 

fevereiro, março, abril e maio/2017). 3.2. Após, expeça-se mandado de 

prisão informando o valor do débito atualizado. 3.3 . Sem prejuízo, 

expeça-se a certidão de dívida judicial para efetivação do protesto. 3.4. A 

certidão de dívida judicial deverá indicar o nome e qualificação do credor e 

do devedor, o número do processo judicial em execução, o valor líquido e 

certo da dívida, com a data de sua homologação judicial, nos termos do 

provimento Nº 07/2007-CGJ/MT. 3.5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

LUCAS DO RIO VERDE, 6 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004721-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004721-64.2017.8.11.0045. AUTOR: 

UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA RÉU: MARINA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME 

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. Se assim não o fosse, teria a parte autora 

promovido prova efetiva de sua miserabilidade processual, a fim de 

afastar tais indícios, o que, de fato, não ocorreu, ainda que intimada para 

tanto. 2. Assim, indefiro o pedido de Justiça Gratuita ou parcelamento de 

custas iniciais. 3. Intime-se, portanto, a autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição/extinção, consoante dispõe o 

artigo 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 27 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000911-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO GERMANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE S MANIFESTE ACERCA DA SOLICITAÇÃO DO 

MEDICO PERITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004247-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CABRAL DE ARAUJO (EXECUTADO)

RICHARD SHINJI OSUGUI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DAS 

CORRESPONDENCIAS DEVOLVIDAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100874 Nr: 6567-41.2014.811.0045

 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: JOSÉ MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para no prazo legal, manifeste-se 

sobre o RPV expedido(fls 151/152).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86430 Nr: 225-48.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE 

CARVALHO BERNAR, MARIA BENEDITA RODRIGUES FERREIRA, LUIZ 

BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 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 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 225-48.2013.811.0045

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO 

GROSSO-SICREDI

PARTE REQUERIDA: RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE 

CARVALHO BERNAR e MARIA BENEDITA RODRIGUES FERREIRA e LUIZ 

BRISOLA FERREIRA

INTIMANDO(A, S): RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO 

BERNAR, ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO e

 MARIA BENEDITA RODRIGUES FERREIRA, ENDEREÇO: LUGAR NÃO 

SABIDO e LUIZ BRISOLA FERREIRA, ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/01/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 29.615,52

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.
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 SENTENÇA: “Vistos etc. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes à fl. 101/104 dos 

autos. 2. Nos moldes dos artigos 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção. 

4. Custas e honorários, nos termos do acordo. 5. Intime(m)-se. 

Cumpra-se.”

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 21 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117473 Nr: 8112-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA PIZARRO RODRIGUES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O, Lucans Nogueira - OAB:16040

 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 8112-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

EXECUTADO(A, S): YARA PIZARRO RODRIGUES PINTO

CITANDO(A, S): YARA PIZARRO RODRIGUES PINTO, CPF: 

219.448.028-51, ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/11/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.559,39

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$ 2.559,39, representado pela CDA Nº000095/2015.

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, 21 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90387 Nr: 4285-64.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERER E BELLON LTDA ME, MAURO 

BELLON, ROSANI DOS SANTOS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A/MT

 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

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4285-64.2013.811.0045

 ESPÉCIE: 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 CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

PARTE RÉ: SCHERER E BELLON LTDA ME e MAURO BELLON e ROSANI 

DOS SANTOS SCHERER, ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

30.584,56. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da Cédula de Crédito Bancário nº 

A224200, referente limite de cheque empresarial, cujo valor atualizado 

soma a quantia de 30.584,56 ( trinta mil quinhentos e oitenta e quatro reais 

e cinquenta e seis centavos). Ocorre que após a concessão do referido 

crédito os devedores não procederam como devido adimplemento do titulo, 

conforme se verifica no demonstrativo de debito. A credora buscou todas 

as vias amigáveis a fim de compor com a requerida, sem sucesso, não lhe 

restando outra saída senão busca da tutela jurisdicional. Dá-se a causa o 

valor de R$ 30.584,56 (trinta mil quinhentos e oitenta e quatros reais e 

cinquenta e seis centavos). Nestes termos, pede deferimento. Lucas do 

Rio Verde-MT, 14 de Agosto de 2013. ANDRE STUART SANTOS OAB/MS 

10.637.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos. 1. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída com documentos que, "a priori", constituem prova escrita sem 

eficácia de título executivo a denotar a probabilidade do débito, de modo 

que a ação monitória é cabível, eis que se pretende pagamento de soma 

em dinheiro/entrega de coisa fungível/entrega de determinado bem móvel. 

2. Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado, com prazo de quinze 

(15) dias, nos termos pedidos na inicial, anotando-se, nesse mandado, 

que, no caso de pronto pagamento, a parte ré ficará isenta de custas e 

honorários advocatícios. 3. Conste, ainda, no mandado, que nesse prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos, e que, caso não efetue o 

pagamento ou não ofereça embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial”. 4. Cite(m)-se e intime(m)-se, pessoalmente, 

expedindo-se o necessário para tanto, inclusive carta precatória com 

prazo de vinte (20) dias, se o caso.

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 21 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002315-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JUREMA DE OLIVEIRA SUTIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC, os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001536-52.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PLACIDO ANTONIO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC, os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada, 

contado em dobro para a fazenda pública. Art. 1.284. Transitada em 

julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da 

parte vencedora, expressando o desejo de executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004772-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA (ADVOGADO(A))

LATICINIOS LAGO VERDE LTDA (AUTOR(A))

EVANDRO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, SE 

HOUVE O CUMPRIMENTO DA R. DECISÃO.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000491-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-42.2018.8.11.0045. Item I – Inicialmente, Registro, 

por oportuno, que não há que se falar em suspensão do presente feito, 

pela decisão de afetação e suspensão de todos os processos no território 

nacional que versem sobre o fornecimento de medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS, posto que já houve o 

julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp n.º 1657156 

(submetido ao procedimento dos recursos repetitivos), sendo publicada a 

decisão no DJe, no dia 04/05/2018 [art. 1.040, inciso III do Código de 

Processo Civil]. Compulsando os autos, verifica-se tratar de cumprimento 

provisório da sentença prolatada nos autos da ação n.º 

1001324-94.2017.8.11.0045, na qual houve a confirmação da tutela de 

urgência concedida naqueles autos, para o fim de determinar que os 

executados empreendam e coadjuvem esforços no sentido de 

providenciar o fornecimento, periódico e contínuo, durante o tempo do 

tratamento médico, dos medicamentos denominados “Perjeta 

(PertuzumabeInj) 420mg, Herceptin (TRAStuzumabe) 6mg/kg e Anastrozol 

1mg” à exequente, estando pendente a análise, pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, das apelações interpostas nos autos da ação n.º 

1 0 0 1 3 2 4 - 9 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5 .  A s s i m ,  c o n s i d e r a n d o - s e  a 

urgência/emergência do caso, tendo em vista a gravidade do quadro 

clínico apresentado pela requerente, representado pela existência de risco 

iminente à saúde, adicionado ao fato de que se trata de cumprimento 

provisório de sentença, na qual houve a confirmação da tutela de 

urgência, Tenho que o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos. 

Item II – Compulsando os autos, verifica-se que, no ID n.º 13137297, o 

Estado de Mato Grosso juntou aos autos ofício informando a possibilidade 

de realização do tratamento da exequente em estabelecimentos de saúde 

habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (Unacon) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (Cacon). Porém, não informou quais seriam especificamente 

esses estabelecimentos. Devidamente intimados a se manifestarem e 

informarem quais seriam esses estabelecimentos, o Município de Lucas do 

Rio Verde/MT informou que não há na Rede Pública Municipal 

estabelecimento de saúde habilitado a prestar assistência oncológica e, 

quando necessário, os pacientes que necessitem deste tipo de 

assistência são encaminhados, via Central de Regulação Estadual, aos 

seguintes hospitais: Hospital Santo Antônio de Sinop, Hospital do Câncer 

de Cuiabá, Hospital Santa Casa de Cuiabá e ao Instituto de Tumores de 

Cuiabá (ID n. º 13443314, págs. 2 a 3 e ID n.º 13443381, pág. 1). Já o 

Estado de Mato Grosso quedou-se inerte (‘vide’ expediente n.º 1315361 

na guia expedientes e certidão acostada ao ID n.º 13874014). Como 

medida de prudência, foi determinada a intimação do Estado de Mato 

Grosso para que, no prazo de 20 (vinte) dias, indicasse estabelecimento 

de saúde habilitado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (Unacon) ou como Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia), que preste o tratamento recomendado no 

relatório médico e, caso não haja o fornecimento do tratamento em sua 

exatidão, esclareça qual a forma de tratamento para o diagnóstico da 

exequente. Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apenas 

protocolou ofício informando que enviou memorando à Superintendência 

de Assistência Farmacêutica, em busca de informações atualizadas dos 

medicamentos, bem como alegando a necessidade de suspensão do feito 

pela decisão de afetação e suspensão de todos os processos no território 

nacional, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação aos 

processos que versem sobre a questão controvertida (ID n.º 14380345 e 

ID n.º 14380349). Portanto, devido a não comprovação de qualquer causa 

modificativa ou extintiva da obrigação, Defiro a liberação da quantia de R$ 

40.401,61 (quarenta mil, quatrocentos e um reais e sessenta e um 

centavos), necessária para custear a sessão/aplicação prevista para o 

dia 27/08/2018, devendo a autora prestar contas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data da realização do tratamento. Proceda-se a 

transferência eletrônica do valor para a Conta Corrente nº 7078-5, 

Agência nº 2304, Banco Unicred, de titularidade do Centro de Câncer de 

Sinop (CECANS) – CNPJ nº 05.668.840/0001-40. Item III – Por fim, tendo em 

vista a informação de que será necessária a continuidade do tratamento 

por prazo indeterminado (ID n.º 14622174, pág. 1), somado ao fato de que, 

fora o valor mencionado no item anterior, não há mais dinheiro depositado 

no processo suficiente para cobrir as próximas aplicações, como medida 

de prudência, levando-se por linha de estima que o bloqueio de contas 

públicas é medida de exceção e extrema, Determino a intimação dos réus, 

mediante a expedição de mandado e carta precatória, para que, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, realizem o cumprimento da decisão judicial 

que ordenou a disponibilização dos medicamentos, sob pena de realização 

de bloqueio dos valores necessários para o cumprimento da medida. Item 

IV – Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 

de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32407 Nr: 2176-19.2009.811.0045

 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: JAIR QUEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA LOREZON, ESPÓLIO DE IZELINA MARIA 

LORENZON, MARISA NOVELLO, JOVANETE MARIA ESPÍRITO SANTOS, 

NEEMIAS ALVES DA SILVA, MARIA ELIZA DA SILVA BOENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME VALENTE 

GRACIOLLI - OAB:48781/PR, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:

 INTIMO a parte autora a manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

intimação de fl. 164, e promova o andamento do processo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87488 Nr: 1317-61.2013.811.0045

 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: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HANN, GRITERRA MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:, ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949/MT

 Tendo em vista a expiração prazo requerido na petição de fl. 319/320, 

para complementação do valor da perícia, INTIMO a REQUERENTE para que 

comprove, com urgência, o pagamento do valor restante para a perícia, 

sob o risco desta ser frustrada pela falta de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85932 Nr: 5594-57.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO 

VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a EMBARGANTE para que, no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifeste-se nos termos do art. 465 do CPC, caso queira, bem como 

manifeste-se acerca da proposta de honorários perciais de fls. 565/570.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 125151 Nr: 3069-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Vistos etc.,

1 - Recebo o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa (fl. 418) 

nos seus legais efeitos, vez que preenche os requisitos legais.

2 - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do 

acusado em face da r. sentença de pronúncia prolatada às fls. 411/414.

Analisando detidamente as razões invocadas pela douta Defesa, tenho 

que não deve ser reformada a sentença que pronunciou o acusado, eis 

que seus fundamentos bem resistem aos argumentos do recorrente.

ISSO POSTO, pelos fundamentos insertos no decisum objeto do presente 

recurso, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, pelo 

que a mantenho integralmente.

 3 – Assim sendo, não havendo outras diligências a serem cumpridas, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com 

nossas sinceras homenagens.

4 – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153770 Nr: 2145-81.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345

 ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a peça inicial acusatória, 

para o fim de:1.CONDENAR o acusado Gabriel Oliveira Dias, qualificado 

nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 

11.343/2006 ;2.ABSOLVER o acusado Gabriel Oliveira Dias, qualificado 

nos autos, da prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº. 

11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal; e3. ABSOLVER o acusado Gabriel Oliveira Dias, qualificado nos 

autos, da prática do crime descrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, com 

fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1003126-30.2017.8.11.0045; 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: 

ADENIR MARIA DA SILVA 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 

ADENIR MARIA DA SILVA, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 351 de 791



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 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 

Araújo Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004950-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENIR MARIM DE SOUSA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

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: 

1004950-24.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.167,03; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALZENIR MARIM DE SOUSA 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. 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 a Empresa Ré, 

referente ao valor de R$167,03 (cento e sessenta e sete reais e três 

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 à 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 
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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 

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 inexistente o débito discutido 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 

da Inscrição 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, 07 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR DOS REMEDIOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1000306-04.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FABIO JUNIOR DOS REMEDIOS SANTOS 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. 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. 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 requerida 

não comprovou, de maneira categórica, a regularidade/legitimidade da 

cobrança — ponto crucial/nodal que a requerida poderia lançar mão, para 

efeito de excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, 

portanto, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

falha na prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Entretanto, 

no caso em testilha, observo que a parte reclamante possui inscrição 

anterior à 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, 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, 07 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005164-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

JUSCILENE DA SILVA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005164-15.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JUSCILENE DA SILVA PAIXAO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega a Reclamante que o 

seu nome foi inserido indevidamente junto ao Serasa, por dívida que 

desconhece. Aduz que utilizou os serviços da Reclamada para sacar 

seus salários pagos pela empresa a qual trabalhava, mas que ao ser 

desligada da empresa, automaticamente deixou de usar os serviços do 

Banco Réu. Por essas razões requer a condenação da Reclamada por 

danos morais. Em contestação, a Reclamada alega que a parte autora 

manteve relação jurídica com a Ré, anexando aos autos extratos das 

movimentações da conta. Afirma ainda que o débito consiste na utilização 

do limite de crédito. Com isso requer a improcedência da ação. Friso que 

os argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa, não foram 

suficientemente impugnados. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido exordial é improcedente. 

Com efeito, a reclamante é devedora da reclamada, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida, que por sua vez não comprovou o 

pagamento de tais débitos. Logo, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Com relação a litigância de 

má-fé, requerida na contestação, entendo que não deve ser deferida, uma 

vez que se trata, no caso, do livre arbítrio do Direito Constitucional de 

Ação. 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. 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 04 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, 07 de maio de 2018. Melissa 

de Lima Araujo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002162-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO FERNANDO DE MELLO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, ID12876585.

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000631-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTON FEITOSA DE MATOS (REQUERIDO)

LEANDRO PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

TARLY AURELIA BOM DESPACHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para dar ciência ao Reclamante acerca do ID 11084521, 

para que requeira o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

FRANCYLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000087-88.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.110,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCYLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA 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. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Assim, indefiro o pedido de 

perícia grafotécnica da Reclamada, e passo a decidir a lide. A parte 

requerente alega em síntese, que não possui nenhuma relação jurídica 

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 junta aos 

autos Instrumento de Confissão de Dívida, devidamente assinado pela 

autora, bem como demais documentos que originaram o débito discutido 

nos autos. 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. Assim, ante as 
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circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação apresentada e que não foram impugnados pela Autora. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados nas 

contestações e as alegações da parte reclamante, verifica-se a 

semelhança das firmas apostas, inferindo-se, deste modo, que não 

ocorreu fraude. A consequência do descumprimento do ônus mencionado 

no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já 

que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Como anotado, a parte reclamada juntou documentos dos 

quais é possível verificar a existência de débitos em nome da parte 

reclamante. A parte ré não provou a quitação de tais débitos. Dessa feita, 

após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos, 

entendo que o pedido da inicial é improcedente e o pedido contraposto 

parcialmente procedente. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela parte reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má-fé da parte reclamante, nos termos do artigo 80, II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Posto 

isto, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, e 

parcialmente procedente o pedido contraposto, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Acolho o pedido 

contraposto requerido pela Reclamada, determinando que a Autora pague 

o valor de R$110,00 (cento e dez reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento. 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. Lucas do 

Rio Verde/MT, 04 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 

07 de maio de 2018. Melissa de Lima Araujo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002507-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

GABRIEL AVILA WEGNER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002507-37.2016.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: GABRIEL AVILA WEGNER Parte Ré: EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pela Executada, a extinção é medida que se impõe 

consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

alvará em favor do exequente. Intime-se pessoalmente o autor acerca do 

pagamento. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

ROSELAINE FERREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 03/10/2018 Hora: 

14:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

ROSELAINE FERREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003713-52.2017.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSELAINE FERREIRA DA CONCEICAO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

ROSELAINE FERREIRA DA CONCEIÇÃO em face de TELEFONICA BRASIL 

S/A, aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio 

local foi surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao crédito 

–SPC, no entanto desconhece todas a s inscrições em seu nome. 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 ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). 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. 
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Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. 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, 07 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA WEBER (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000159-75.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SANDRA WEBER Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (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. 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. 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 requerida não comprovou, de 

maneira categórica, a regularidade/legitimidade da cobrança — ponto 

crucial/nodal que a requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a 

caracterização da responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por 

pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil; art. 14, 

§ 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de falha na 

prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Entretanto, no caso 

em testilha, observo que a parte reclamante possui inscrição anterior à 

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, 07 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA (ADVOGADO(A))

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO ZAMBERLAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado pelo Estado de Mato 

Grosso, INTIMO a parte recorrida para, querendo, apresentar as 

respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 21 de 

agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JOYCEELLEN MONTEIRO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000008-12.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOYCEELLEN MONTEIRO VASCONCELOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS, 

proposta por JOYCEELLEN MONTEIRO VASCONCELOS, em desfavor à 

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Inicialmente 
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verifica-se que parte reclamada, devidamente citada e intimada, 

compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou decorrer “in 

albis”, prazo para contestação. Assim, em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Aduz a autora, em síntese, que seu nome foi 

inserido junto ao Serasa, por dívida que desconhece, sendo 03 (três 

apontamentos) referentes ao contrato nºs 818938598; 5059125 e 

818927746. Por esses motivos, requer a declaração de inexistência dos 

débitos, bem como a condenação da empresa Ré por danos morais. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

cobrança dos débitos, e a parte requerida não fez prova do contrário. 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 dos débitos 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, 07 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, 07 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003794-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDMILSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003794-98.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE EDMILSON SANTOS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial ID 11620290, tais como cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de endereço 

idôneo, emitido por concessionária de serviço público, sob a alegação de 

que está morando de favor na casa do seu amigo Marcelo Gonçalves da 

Costa, entretanto não trouxe aos autos prova desse fato. Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, IV 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, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. 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 às providências cabíveis. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de maio 

de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004379-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIANO DE LIMA RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004379-53.2017.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: KASSIANO DE LIMA RODRIGUES BARROS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante, 

devidamente intimado para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), 

quedou-se inerte, conforme certidão de id. 12820793. Isto posto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV 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, e 

em nada sendo requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES (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: 

1000445-53.2018.8.11.0045; 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: 

ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES 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. 
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Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES, em 

desfavor de VIVO 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 a inscrição de seu nome nos cadastros 

de inadimplentes indevida, uma vez que afirma 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 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 07 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. Homologo a 

decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araujo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 03/10/2018. 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: 1000457-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RICARDO SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000457-67.2018.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALEXANDRE RICARDO SOUZA PINTO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente 

intimado para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora 

tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar nos autos comprovante 

de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a decisão que 

determinou a emenda da inicial, tais como cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante de endereço idôneo. Frisa-se, que boletos de 

Bancos ou correspondência, não podem ser aceito pelo juízo, sobretudo 

porque não se trata de documento emitido por Concessionaria Pública. 

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV 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, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002910-69.2017.8.11.0045
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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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDIRLON CONDE (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (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 03/10/2018. às 15:15 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: 1002952-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DIESEL RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICAMPO TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 03/10/2018. às 15:30 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: 1001662-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO DUARTE BORGES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ar

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005029-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ MUELLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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: 

1005029-03.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SERGIO LUIZ MUELLER 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. RECEBO o recurso inominado com 

fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua 

tempestividade. Considerando que a parte recorrida, no prazo legal, 

apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única 

Recursal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

JONAS DAL MOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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: 

8010011-72.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JONAS DAL MOLIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se o expert, para informar a data para realização da perícia. 

Após, intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MANHANI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 03/10/2018. às 16:15 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: 1001315-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HARRI WILLIAN MULLER (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOMES ALVES (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: 

1001315-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HARRI WILLIAN MULLER 

REQUERIDO: CAROLINE GOMES ALVES Vistos. O Conselho Nacional de 

Justiça entendeu que a intimação por whatsapp é um meio idôneo de 

intimação, cabendo a cada Tribunal de Justiça a regulamentação no âmbito 

do Juizado Especial. Uma vez que não houve regulamentação da prática 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, indefiro o pedido de citação e 

intimação da requerida Caroline Gomes Alves através do aplicativo 
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whatsapp. Quanto ao pedido de citação da requerida por telefone, 

entendo que a citação deverá se dar por uma das hipóteses previstas no 

artigo 18 da Lei nº 9.099/95. A comunicação por telefone seria idônea em 

caso de intimação, mas não de citação, ante a necessidade de entrega de 

cópia da inicial. Assim, não havendo previsão legal para que a citação se 

realize por telefone, o pedido deve ser indeferido. Isto posto, indefiro o 

pedido para citação por telefone ou whatsapp. Intime-se o Autor para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, informando o endereço da requerida 

ou pleiteando o que entender de direito, sob pena de extinção da ação. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATHALIA LAUDISSI LOMBARDI GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Samir Bennett Buainain (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 DESPACHO Processo: 

1000221-86.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NATHALIA LAUDISSI 

LOMBARDI GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se o Eng. Eletricista Márcio 

Deneluz para se manifestar acerca da informação contida na petição de 

id. 12723987, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001188-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RHEINHEIMER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001188-97.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: NILSON RHEINHEIMER 

EXECUTADO: VERA LUCIA MACEDO Vistos. Promova-se a busca de 

endereço dos requeridos, nos sistemas disponíveis. No caso de ser 

encontrado endereço diverso do contido nos autos, intime-se o requerido 

no endereço encontrado da decisão de id. 11895585. Não sendo 

encontrado o endereço dos requeridos, intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003765-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIANO LOPES DA SILVA (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 DESPACHO Processo: 

1003765-48.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FABIANO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, extrai-se que a 

parte Autora não é beneficiária da gratuidade processual, neste sentido, 

imperativo o recolhimento do preparo recursal. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 48horas, realize o preparo do recurso, sob 

pena de deserção (Enunciado n.º 115 do FONAJE). Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27077 Nr: 1142-43.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO PEREIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da carta precatória de fls. 85/88-verso, noticiando que a 

finalidade não foi atingida, INTIMO a parte exequente, por seu advogado, 

para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17366 Nr: 2406-03.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Juntada de cópia do Edital de Leilão e Intimação, inclusive, afixado no 

mural desta Secretaria para publicação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003511-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE SCHUERSOVSKI MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA FONSECA (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: 

1003511-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDILENE SCHUERSOVSKI 

MORAES REQUERIDO: NILO PEREIRA DA FONSECA Vistos. EDILENE 

SCHUERSOVSKI MORAES ingressou com ação de Inexistência de Débito 

de Danos Morais e pedido de tutela antecipada em desfavor de NILO 

PEREIRA DA FONSECA, ambos qualificados nos autos. Consta nos autos, 

em síntese, que a parte autora comprou produtos do reclamado, no valor 

de R$ 1.293,00 (mil e duzentos e noventa e três reais), conforme 

documento anexo, mas que deste valor pagou a importância de R$ 690,00 

(seiscentos e noventa reais) e que o restante, conforme acordado entres 

as partes, o reclamado faria troca por outros produtos de seu interesse. A 

autora procurou o Procon para saber mais orientações e lá foi orientada a 

efetuar o pagamento dos produtos que iria usufruir, os produtos de troca 

realizar o pagamento na volta do reclamado a esta cidade, visto que o 

reclamado informou que iria visitar e realizar vendas em outras cidades e 

no dia 13 de Julho de 2018 retornaria para receber da autora. Ocorre que 

no dia do retorno do reclamado para receber e trocar as mercadorias, 

houve um desentendimento entre as partes, que por circunstâncias 

alheias não conseguiram resolver a pendência. A autora registrou dois 

Boletins de Ocorrência, alegando que o reclamado ofendeu-a com 

xingamentos e ofensas, com tons de ameaça, em horário comercial. A 

data prevista para o retorno do reclamado é dia 15 de setembro do 

corrente ano. Por fim, requereu a concessão dos efeitos da tutela, 

consistente em determinar a restrição de aproximação de reclamado a seu 

estabelecimento e junto à parte autora, em virtude da intimidação e 

opressão do promovido. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Dispõe o 

artigo 5º da Constituição da Republica Federativa do Brasil: 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 
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propriedade, nos termos seguintes: (...) XIII - é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer; (...) No presente caso, a parte autora 

postula a concessão de tutela para restringir a aproximação do reclamado 

a seu estabelecimento, bem como de aproximar-se dela. Ocorre que a 

parte autora confessa que existe uma pendência financeira com o 

requerido, que não resolveu em virtude das supostas ameaças ocorridas 

no dia do acerto. Pois bem, da leitura da norma, infere-se que é livre o 

direito à liberdade de locomoção e circulação, mas também é livre o 

exercício do trabalho ou ofício da profissão. Ademais, a autora confirma 

que é devedora e o reclamado credor da suposta quantia de R$ 473,00 

(quatrocentos e setenta e três reais). Por outro lado, em razão da suposta 

ameaça, bem como da dívida, entendo pela designação de audiência de 

conciliação na data prevista para o retorno do reclamado. 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. 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, isto porque, a 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”, o que no caso dos autos 

não se encontram presentes. 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, para a data 

prevista do retorno do reclamado nesta urbe. 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, 21 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE DAYANE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

PATRICIA ROSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIA LIMA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DA SILVA ESTETICA - 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: 

1002127-43.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DAYSE DAYANE ANDRADE 

DOS SANTOS REQUERIDO: JOSE CARLOS DA SILVA ESTETICA - ME, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, CLAUDIA LIMA Vistos. DAYSE DAYANE 

ANDRADE DOS SANTOS, qualificada na inicial, ingressou com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais/Materiais e pedido de Tutela Antecipada em desfavor de JOSÉ 

CARLOS DA SILVA ESTÉTICA – HARMONIZÊ, JOSÉ CARLOS DA SILVA e 

CLAUDIA LIMA, sustentando, em síntese, que fechou um pacote para 

tratamento com os reclamados, no valor mais ou menos de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), dando como entrada o valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), no entanto, devido a circunstâncias alheias a sua vontade, ela não 

conseguiu continuar o tratamento e imediatamente comunicou à requerida, 

Sra. Claudia Lima, informando a sua desistência. A autora alega que a Sra. 

Claudia, mesmo sabendo das dificuldades, começou a elogiar e levantar a 

autoestima da autora para que ela pudesse retornar ao tratamento, e 

determinados trechos da conversa (via whats app) a reclamada diz que a 

continuação do tratamento seria de forma gratuita. Todavia, 

posteriormente, a autora ao tentar efetuar uma compra no comércio local, 

constatou que seu nome estava inscrito no rol do inadimplentes. Aduz que 

a reclamada agiu de má fé em razão de ter incluindo o nome no Serasa, 

por uma suposta dívida que não contraiu, em razão da continuação do 

tratamento de forma gratuita. Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela 

de urgência para o fim de determinar que os reclamados excluam o nome 

da autora do cadastro de inadimplentes. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, 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 caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome da autora do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos, entendo que estão presentes provas aptas 

ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva 

ao deferimento da medida pleiteada. Enquanto se discute o débito referido 

nos autos, o nome da autora deve ser excluído do cadastro de 

inadimplentes. Ademais, caso verificada, ao final, a existência do débito, o 

nome da autora poderá ser novamente inscrito no cadastro, não havendo 

possibilidade de irreversibilidade da medida. Ante ao exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada e determino que a reclamada promova a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de inadimplentes, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. Com feito, 

levando em consideração as regras de experiência e a verossimilhança 

das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que 

a reclamada apresente, no prazo da contestação, contrato em discussão 

ou prova de que a reclamante não efetuou o pagamento, bem como, 

incumbindo ainda a prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). 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 
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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). Defiro a emenda a inicial. 

Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 

98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010578-74.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO DA SILVA (EXECUTADO)

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010578-74.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: EVALDO DA SILVA Vistos. Frustrada a tentativa de 

localização de ativos financeiros em nome dos executados passiveis de 

constrição judicial, pugna o exequente pela realização de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar veículos em nome dos 

devedores que possam estar registrados no sistema RENAJUD, defiro o 

pedido formulado, determinando a realização de pesquisas de bens por 

meio do sistema de consulta de dados denominado RENAJUD. Realizada a 

pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente, 

salientando, desde logo, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora 

e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso seja infrutífera a pesquisa, deverá indicar 

novos bens ou adotar outras providencias que entender cabíveis, pena de 

extinção do feito executório por desinteresse da parte. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001954-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS CHAVES (REQUERENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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 DECISÃO Processo: 

1001954-19.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS 

CHAVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. MARCELO DOS 

SANTOS CHAVES, ingressou com Ação Obrigação de Fazer c/c pedido 

de Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A sustentando, em síntese, que no mês de 

fevereiro de 2017, dirigiu-se até a agência do Banco Bradesco, no 

município de Tapurah, com o objetivo de refinanciar seu veículo, no 

entanto foi orientado a dirigir-se até o município de Lucas do Rio Verde 

para finalização e aprovação do pedido. Ocorre que ao procurar a 

agência do Banco Bradesco de Lucas do Rio Verde, constatou que a taxa 

de juros seria maior do havia combinado com o gerente em Tapurah e 

optou por não celebrar o financiamento, tendo o gerente da reclamada 

afirmado que o contrato havia sido cancelado. Relata que no ano de 2018, 

dirigiu-se até Ciretran para realização de pagamento de taxa e custas da 

emissão do documento referente ao ano de 2018, foi impedido de realizar 

os procedimento devido constar a alienação fiduciária junto ao banco 

reclamado. Afirma que por diversas vezes procurou solucionar de forma 

administrativa o ocorrido, sem sucesso. Por fim, informa que conseguiu 

extrato junto ao Sistema Nacional de Gravame, onde conta que a baixa 

não foi efetuada devido o reclamado não ter fornecido o contrato que deu 

origem ao financiamento. Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de 

urgência para a reclamada efetive a baixa no registro do gravame da 

alienação fiduciária do veiculo descrito na inicial, com aplicação de multa 

diária. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, 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 caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência, consistente a baixa no 

registro do gravame da alienação fiduciária do veiculo descrito na inicial. 

Ademais,, observa-se da documentação que a reclamada realizou uma 

tentativa de baixa do gravame, que foi indeferido, uma vez que o contrato 

que originou o financiamento não foi apresentado ao Detran. Verifico que 

a verossimilhança da alegação, uma vez que a reclamante afirma que não 

contratou o financiamento, bem como o documento do veículo referente ao 

ano de 2017, não consta qualquer gravame Igualmente, o perigo da 

demora poderá acarretar graves prejuízos por não impedir que realize 

qualquer negociação que envolva o veiculo, em função do gravame e 

ainda, conforme consta está impedido de realizar a emissão da 

documentação para circulação do veículo referente ao ano de 2018. 

Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos entendo que 

estão presentes prova apta ao convencimento acerca da verossimilhança 

da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que a 

reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias promova a baixa do gravame de 

alienação fiduciária do veiculo descrito na inicial, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante, 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com feito, levando em 

consideração as regras de experiência e a verossimilhança das 

alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a 

reclamada apresente, no prazo da contestação, contrato em discussão ou 

prova de que a reclamante não efetuou o pagamento, incumbindo ainda a 

prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

reclamante (art. 373, II do CPC). 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 
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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). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011091-42.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILOMAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011091-42.2014.8.11.0045. REQUERENTE: SILOMAR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Trata-se de pedido de substituição de penhora, dos bens lavrados pelo 

Auto de Penhora e Avaliação de id. 12806811, sob o argumento de que os 

bens penhoráveis não são de fácil remoção e requer a substituição por ar 

condicionado e outros eletrodomésticos. Pois bem. O pleito não merece 

ser acolhido, porque consumada a lavratura do auto de penhora de certo 

bem, às partes não é mais franqueada a prerrogativa de opor-se contra o 

ato de constrição judicial, exceto se a primeira penhora for anulada; se 

executado o bem, o produto de alienação não bastar para o pagamento; 

se o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens; ou 

se, por depreciação natural, os bens cujo ato de contrição judicial recaiu 

se tornaram insuscetíveis para garantir a execução, conforme o art. 851 

do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 851. Não se procede à 

segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os 

bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; 

III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens 

ou por estarem submetidos a constrição judicial. Compulsando os autos, 

verifica-se que não há, no caso concreto, o enquadramento em quaisquer 

destas situações, tampouco consta nos autos qualquer dificuldade de 

remover os bens penhorados. Isto posto, indefiro pedido de substituição 

de bens por ausência de hipótese legal, defiro a remoção dos bens 

penhorados, nomeando-se o exequente como fiel depositário. Defiro o 

pedido para inclusão do nome do devedor no Serasajud. Intime-se o 

exequente para que informe quanto ao interesse na adjudicação dos bens 

penhorados, no prazo de cinco dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001800-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (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: 

1001800-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JUCELI FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Visto etc. Dispensado o relatório. 

Defiro emenda à inicial. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por JUCELI FERREIRA 

DA SILVA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO (SICREDI OURO 

VERDE-MT), aduzindo que ao tentar realizar um cartão de crédito foi 

surpreendida com a negativa de crédito motivado por débito junto ao 

Banco Sicredi, no entanto desconhece qualquer dívida com a instituição 

reclamada, uma vez que estaria em dia com as prestações do 

financiamento. 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. Envolve a lide o chamado “score de crédito” se 

enquadra no conceito de histórico de crédito, indicando estatisticamente a 

probabilidade de inadimplência de determinado grupo ou perfil do 

consumidor, lançando uma pontuação. Sobre o assunto, o Superior 

Tribunal de Justiça já se manifestou, no julgamento do REsp. 

nº1.419.697/RS, ocorrido em 12/11/2014, sob a sistemática do art. 543-B 

do CPC, cuja relatoria coube ao e. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

no qual confirmou a legalidade do chamado “score de crédito” - sistema de 

pontuação usado por empresas de proteção de crédito, como a ré desta 

ação, sobre o perfil dos consumidores, sendo desnecessário o prévio 

consentimento ou autorização destes para a divulgação, verbis: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C 

DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE 

CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT SCORING". COMPATIBILIDADE COM O 

DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I - TESES: 1) O sistema 

"credit scoring" é um método desenvolvido para avaliação do risco de 

concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando 

diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor 

avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa prática comercial é lícita, 

estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 

(lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser 

respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do 

consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência 

nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei 

n.12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do 

consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, 

caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de 

crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito 

aos limites legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando 

abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a 

responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do 

responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei 

n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de 

utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da 

Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida 

de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. II - CASO 

CONCRETO: 1) Não conhecimento do agravo regimental e dos embargos 

declaratórios interpostos no curso do processamento do presente recurso 

representativo de controvérsia; 2) Inocorrência de violação ao art. 535, II, 

do CPC. 3) Não reconhecimento de ofensa ao art. 267, VI, e ao art. 333, II, 

do CPC. 4) Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral "in re 

ipsa". 5) Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias da comprovação 

de recusa efetiva do crédito ao consumidor recorrido, não sendo possível 

afirmar a ocorrência de dano moral na espécie. 6) Demanda indenizatória 

improcedente. III - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E DOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. (DJe 17/11/2014) 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 

da ocorrência da negativa do credito ter sido negado, pela baixa 

pontuação no score por informação desatualizada ou incorreta por parte 

da reclamada, já que não consta nos autos cópia do extrato do score que 

demonstra a pontuação negativa. 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’ 
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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. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. 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, 21 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO BERNARDI BOYASKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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: 

8010119-04.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO BERNARDI 

BOYASKI REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por ANTONIO BERNARDI BOYASKI em face de OI 

S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as 

empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 

Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002007-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA SOARES (EXEQUENTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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: 

1002007-34.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ADELIA SOARES EXECUTADO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei 

n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pela penhora, bem como a concordância do 

Executado, a extinção é medida que se impõe consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Desde já defiro o levantamento dos 

valores, em favor do Exequente. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Decorrido o prazo do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

certifique-se e expeça-se o alvará. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005152-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD SHINJI OSUGUI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005152-98.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 192.711,18; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Partes do processo: AUTOR(A): 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS RÉU: RICHARD SHINJI OSUGUI 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO REQUERENTE, para que comprove no prazo de 10(dez) 
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dias, o pagamento da taxa de distribuição da Carta Precatória e 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça, os 

comprovantes deveram serem encaminhados para a Comarca de Santos 

conforme ofício de ID 12692437 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: 1003091-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003091-07.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): MARILENE ALVES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação do 

advogado da parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

LUCAS DO RIO VERDE, 21 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: 1000497-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIZ DE MELLO DUTRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HELIO FERNANDO DE MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000497-49.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): HELIO FERNANDO DE MELLO Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR negativo, no prazo legal LUCAS DO RIO VERDE, 21 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001322-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO ROSA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001322-61.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 8.335,96; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

HUGO LEONARDO ROSA FERREIRA Impulsiono os autos para intimar o 

advogado da parte autora para manifestar-se acerca da certidão do oficial 

de justiça. Requerendo o que entender de direito. No prazo legal. LUCAS 

DO RIO VERDE, 21 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-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1003086-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

NELSON BASSANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003086-14.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 550.742,04; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CAUTELAR FISCAL (83). Partes do processo: 

REQUERENTE: NELSON BASSANI REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado da Requerente, para comparecer na secretária 

para assinar o Termo de Caução. LUCAS DO RIO VERDE, 21 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001479-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

U. L. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. (ADVOGADO(A))

P. H. F. N. (RÉU)

S. L. D. D. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001479-63.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 4.808,16; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69). Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): UMAITA LIMA LEITE Parte Ré: RÉU: 

PAULO HENRIQUE FERREIRA NUNES Impulsiono os autos para intimação 

das partes à comprovarem a coleta de material, e realização do exame 

para regular prosseguimento da ação. LUCAS DO RIO VERDE, 21 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-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003499-27.2018.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: JOSE CARLOS 

SILVEIRA DA ROSA Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no s i te  do Tr ibunal  de Just i ça  de  Mato  Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 21 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-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))
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Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN SCHMIDT GRAEFF (REQUERIDO)

VALDEMAR GRAEFF & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDEMAR GRAEFF (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003474-14.2018.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: VALDEMAR 

GRAEFF & CIA LTDA - ME, LILIAN SCHMIDT GRAEFF, VALDEMAR GRAEFF 

Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado da Requerente, para providenciar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00(sessenta reais), a guia 

de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 21 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004886-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004886-14.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.149.965,57; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: AGROLOGICA AGROMERCANTIL 

LTDA Parte Ré: EXECUTADO: JAIR DA SILVA Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 21 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001539-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. F. (ADVOGADO(A))

R. D. O. M. D. L. (AUTOR(A))

I. M. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001539-70.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 39.284,52; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69). Partes do 

processo: AUTOR(A): ROSANE DE OLIVEIRA MORAIS DE LIMA, IVONEI 

MYCAEL DE LIMA RÉU: IVONEI DE LIMA Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, 

para se manifestar no prazo legal, acerca da devolução da Carta 

Precatória, juntada ao ID 13059757 LUCAS DO RIO VERDE, 21 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35470 Nr: 520-90.2010.811.0045

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAFAM LOPES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT/10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite 

entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 89, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Não há desbloqueios judiciais a serem realizados, tão pouco mandados a 

serem recolhidos.

Sem custas, eis que devidamente recolhidas quando da propositura da 

demanda (pp. 25/26).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96543 Nr: 3176-78.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSNER COMIN ZORTEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de p. 119, tendo em vista que os presentes autos 

trata-se de processo de conhecimento (Ação Monitória), diverso do 

dispositivo fundamentado pela parte requerente, que trata acerca da 

suspensão dos processos de execução, bem como não restar 

configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 313 do Código de 

Processo Civil.

Ademais, tratam-se os autos de processo incluso na META 2 - CNJ, se 

fazendo necessário o célere andamento e julgamento da demanda.

Isso posto, determino:

I - Intime-se a parte Autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, comprove 

o pagamento das guias de expedição da Carta Precatória ao endereço 

informado à p. 108, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82215 Nr: 1540-48.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BRAATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WANIESKI - 

OAB:MS/14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vistas dos autos à parte executada, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca do cálculo apresentado pela 

exequente às pp. 64/66.

Após manifestação ou certificado o decurso do prazo in albis, voltem os 

autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 42547 Nr: 2856-33.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BRAATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em atenção às certidões encartadas às pp. 203/204, HOMOLOGO O 

CÁLCULO apresentado pela parte exequente às pp. 207/208, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Com efeito, expeça-se o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no 

valor de R$ 11.770,09 (onze mil, setecentos e setenta reais e nove 

centavos) referente à multa exequenda, em favor da exequente, e o valor 

de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais) em favor do patrono da 

autora, de acordo com os cálculos de pp. 207/208.

 Instruam-se os expedientes com os documentos necessários, 

encaminhando-os ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108108 Nr: 2900-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em tramite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 43, a exequente informou a quitação integral do débito, 

requerendo a extinção da presente demanda.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, conforme 

declarado pelo próprio exequente (p. 94), DECLARO EXTINTO o processo, 

nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que foram quitadas com a inicial (pp. 16/19).

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28218 Nr: 2364-46.2008.811.0045

 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: DOMINGAS ZIBETT BRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

PROCURADORA FEDERAL/MT - OAB:1662176

 "[...] Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados pela parte 

exequente/embargante, e MANTENHO todos os termos da decisão de pp. 

192/194, com vista ao seu integral cumprimento.Transitada em julgado, 

certifique-se e abra-se vistas à Procuradoria Federal, conforme requerido 

(p. 198).Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 148810 Nr: 8918-79.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/SP 101.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS, tendo as partes acima indicadas.

Compulsando os autos, verifica-se que foi indeferido a justiça gratuita em 

decisão de p.33, bem como determinado a intimação do requerido para 

recolher as custas judiciais do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da requerente (p. 34).

Isso posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil.

Dispensado o pagamento das custas, tendo em vista que no processo 

consta, motivo da extinção foi a impossibilidade da parte autora arcar com 

as custas conforme determinado.

Assim, exigir pagamento de tais custas, de quem sequer continua a litigar 

por conta delas, não seria razoável.

Transitar em Julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28864 Nr: 2915-26.2008.811.0045

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre 

as partes acima identificadas.

Em petição de p. 103, o requerente pugnou pelo arquivamento definitivo 

dos autos, ao fundamento que já fora atingida a pretensão requerida.

Pois bem. Em que pese o pedido de arquivamento definitivo do feito (p. 

103), a parte requerente não especifica se pretende a desistência da 

demanda, com a consequente devolução do bem apreendido (p. 32) à 

parte requerida.

Nota-se ainda dos autos, que foram empreendidas várias diligências para 

localizar a parte requerida, contudo, restaram infrutíferas.

Isso posto, indefiro o pedido de p. 103 e determino:

I - Intime-se a parte Autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se esclarecendo, especificando e fundamentando sua 

pretensão quanto à extinção ou prosseguimento da demanda;

II – Conforme o caso, desde já, defiro a citação da parte Requerida por 

edital, nos termos do art. 256 e seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se, ás providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20125 Nr: 1435-81.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, Kelly Peccin - OAB:MT/22121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Levantado o valor penhorado nos autos de código nº 22922, intime-se o 

exequente para que diga quanto ao prosseguimento da presente demanda 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentando memória atualizada do débito e, 

caso requeira penhora de bem imóvel, cópia da matrícula atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15429 Nr: 1316-57.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUCCINI, VALDECIR ADEMIR SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112170 Nr: 5017-74.2015.811.0045

 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: WELLINGTON MOURA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANDOLOSO 

MENEGAZZO - OAB:17494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SILVA ESQUIAPATI - 

OAB:OAB/SP384.530

 Com a juntada do laudo, impulsiono os presentes autos a fim de intimar às 

partes para manifestação, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 150081 Nr: 9703-41.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - OAB:OAB/PR 61.923, HEITOR 

PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA 

PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, THAÍS SILVA ESQUIAPATI - 

OAB:OAB/SP384.530

 "[...] Assim, embora a tese firmada pelo STJ tenha perfeita relação com a 

matéria aqui discutida, os requisitos nela fixados não podem ser 

automaticamente exigidos no caso em exame, eis que o presente visa, tão 

somente, o cumprimento de liminar deferida nos autos da Ação Civil 

Pública, código: 134073, distribuída em data anterior ao julgamento do 

RESP 1.657.156-RJ, prevalecendo, portanto, na íntegra, os requisitos 

dispostos na liminar proferida naqueles autos.Superada tal questão, e uma 

vez julgado o RESP 1.657.156-RJ, necessário se faz o prosseguimento do 

feito.Ressalta-se, que no presente feito objetiva-se apenas o cumprimento 

da liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública n° 134073, sendo 

cabível somente a impugnação ao cumprimento da liminar. Assim, a 

apresentação de contestação (pp. 37/58) não se faz oportuna no bojo do 

presente auto, eis que a angularização processual, apresentação de 

defesa, e, posterior julgamento do mérito ocorrerá nos autos principais 

(ACP – Código n° 134073). Desta feita, desentranhe-se a contestações 

apresentadas às pp. 31/49 65/75, bem como os documentos anexos, 

entregando-os aos causídicos subscritores.No mais, abra-se vistas à 

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso- Núcleo de Lucas do Rio 

Verde/MT, para que informe o cumprimento da liminar em favor da 

gestante assistida, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97090 Nr: 3611-52.2014.811.0045

 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: JOSE RUBENS CORTEZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Chamo o feito a ordem, considerando que ainda não foi analisado o 

pedido de denunciação a lide formulado pelo Estado em sua contestação.

Defiro o pedido de denunciação a lide e determino a citação da Diretora da 

Escola CEJA José de Alencar, Sra. Lucinete da Silva Pereira Dallabrida.

Expeça-se mandado de citação, endereço informado a p. 51, quarto 

parágrafo.

 Determino ainda a intimação do autor, para que junte cópias légiveis dos 

documentos de pp. 28/30, no prazo máximo de 15(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 947-19.2012.811.0045

 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: JANINE SYCHOCKI ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-b

 Considerando que ainda pende de comprovação se a assintaura aposta 

no documento de p. 23, foi produzido pela requerida ou por pessoas a ela 

subordinadas, ponto controvertido da lide, assim para maior elucidação 

dos fatos, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 16 de outubro de 2018, às 16:00 horas.

As partes deverão apresentar ou completar o rol de testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intimem-se pessoalmente as partes, a fim de que compareçam para 

prestarem depoimento pessoal e pelo DJE seus procuradores.

No Caso de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública a intimação 

deve ser feito pela secretaria, com a expedição de mandado.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, às providências 

necessárias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104525 Nr: 4986-29.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Pessini, Ana Lucia Pessini, Julio Olivio 

Pessini, Jonas Adriano Pessini, Juliana Castilho Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o cumprimento do mandado de 

penhora no rosto dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2968 Nr: 2-13.1989.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO JOÃO DAMIANO, TEREZINHA PAGLIUSI 

DAMIANO, CARMELO PAGLIUSI, APARECIDA YOLANDA ORLANDI 

PAGLIUSI, JACYR DA SILVA COSTA, LUZIA OLGA PAGLIUSI COSTA, 

ALCIDES CABRERA GOMES, PALMIRA PAGLIUSI GOMES, GUIOMAR 

PAGLIUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adilson José de Barros, Maria Rita 

Zaiden de Barros, ESPÓLIO DE JOSÉ GARCIA DE BARROS, Wilson José 

de Barros, TEREZINHA MARIA DE BARROS, MARIA DAS GRAÇAS 

BARROS CARNEIRO, Dário Rodrigues Salazar, Banco do Brasil S/A, Airton 

José Rafaelli, BENJAMIN DE PAIVA CARNEIRO, CIRENE GARCIA DE 

BARROS, João Franklin Ramos de Mello, Januncio Januario Dantas, Auro 

da Aparecida Ramos de Mello, Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial 

Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Silva - OAB:14512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Roberto zampieri - OAB:4094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32108 Nr: 1108-72.2010.811.0021

 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: Abadia Maria de Jesus

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6474 Nr: 501-06.2003.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Implementos Agrícolas JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Vanguarda Norte Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana S. P. Ribeiro Massai 

- OAB:7399-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 24964 Nr: 4260-02.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalurgica Brasil Central

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Alves da Silva, Benedita Prates Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Leite Chaves - 

OAB:10486/DF, Tainá Azevedo Gasparim - OAB:OAB/DF 29.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:MT - 2342 - A, Carlos Soares Rocha - OAB:9567

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado das partes 

para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do processo e 

requeira o que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106218 Nr: 377-66.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INERCY LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES - OAB:31793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Apelada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 96824 Nr: 377-03.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Cecatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Pires Guimaraes - 

OAB:24.293/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o pagamento da 

taxa de desarquivamento do processo, sob pena de arquivamento dos 

altos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32009 Nr: 1009-05.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Assoociação dos Advogados do 

Banco do Brasil - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Balduino Goeller, Antônia Goeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/ MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT, Rodrigo Mischiatti - 

OAB:OAB/MT 7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000427-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono habilitado nos autos, do inteiro teor do Despacho 

ID 14698430, que designou audiência de conciliação para o dia 

06/11/2018, às 13h00min (MT), no CEJUSC desta Comarca, conforme 

peça(s) anexa(s) que seguem vinculada(s) a presente, 

complementando-a.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001104-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(AUTOR(A))

TIAGO CANAN (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA (ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seus patronos constituídos nos autos, do inteiro teor do 

Despacho ID 14739007, que designou audiência de conciliação para o dia 

06/11/2018, às 17h30min (MT), no CEJUSC desta Comarca, observadas as 

demais deliberações do referido decisum, que segue vinculado, instruindo 

e complementando a presente.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001115-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

DIRCE LURDES THOMAE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLZAN & BOLZAN LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seus representantes processuais, do inteiro teor do 

Despacho ID 14800404, que designou audiência de mediação para o dia 

08/11/2018, às 13h00min (MT), observadas as demais deliberações do 

referido decisum, que segue vinculado à presente, instruindo-a e 

complementando-a.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001092-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. BERNIERI COMERCIO (REQUERENTE)

KARULLINY NEVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de sua representante processual, do inteiro teor do Despacho ID 

14792068, que designou audiência de conciliação para o dia 08/11/2018, 

às 12h30min (MT), no CEJUSC desta Comarca, observadas as demais 

deliberações contidas no referido decisum, que segue vinculado à 

presente, instruindo-a e complementando-a.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000010-25.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOPES GOULART (ADVOGADO(A))

AMAURI MELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS (ADVOGADO(A))

ROBSON OLIVEIRA PRESTES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, conforme preceitua o art. 350 e 

seguintes do CPC, tendo em vista a contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA SILVA BERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (RÉU)

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, Município de Nova Nazaré 

- MT, por meio de seu representante processual, do inteiro teor do 

Despacho ID 14019301, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se especificando as provas que entende necessárias ao 

deslinde do feito, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório, sob pena de 

indeferimento, observadas as demais deliberações contidas no referido 

decisum, que segue vinculado à presente, instruindo-a e 

complementando-a.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA THOME LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida juntada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001065-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. S. (REQUERENTE)

F. C. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 14610039 e da audiência designada nos autos para o dia 

16/10/2018 ÀS 17:00 horas(MT), bem como para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de Citação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu recolhimento, 

com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001104-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(AUTOR(A))

TIAGO CANAN (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA (ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001104-37.2018.8.11.0021 DECISÃO O Novo Código de Processo 

Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 
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jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento 

por este Juízo, ante a demonstração sumária da probabilidade do direito. O 

art. 59, “caput” da Resolução n. 632 de 07 de março de 2014 da Agência 

Nacional de Telecomunicação (ANATEL) estabeleceu que, em contrato 

corporativo, o prazo de fidelização é de livre negociação entre as partes. 

Contudo, consignou-se que deve ser garantido ao contratante à 

possibilidade de contratar no prazo estabelecido previsto no art. 57, §1º 

da citada norma, isto é, em 12 (doze) meses. É certo que a afirmação de 

que não restou informado à autora quanto ao prazo de fidelidade é 

modalidade de prova negativa, que se mostra de difícil demonstração pela 

autora nessa fase embrionária do processo. De outro turno, em relação à 

desproporcionalidade da multa, denota-se em sede de juízo de 

probabilidade que a referida não estaria em sintonia com o art. 58 da 

Resolução n. 632/2014 da ANATEL, inferindo-se estar desarrazoada, 

tomando-se como referência a média do valor das faturas adimplidas pela 

autora ordinariamente (Id n. 14720151, 14720300, 14720190, 14720204, 

14720218, 14720233, 14720237, 14720252) e o valor cobrado a título de 

descumprimento de fidelização contratual, consistente no valor de R$ 

33.535,99 (trinta e três mil quinhentos e trinta e cinco mil e noventa e nove 

centavos). Não se olvide que a abusividade da multa poderá ser elucidada 

com maiores elementos pela ré após a angularização da relação 

processual, através de cálculo específico para tal fim. A respeito do tema, 

colhe-se a ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE 

FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE 

INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE 

CARÊNCIA. 1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de 

telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em 

vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que 

optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a 

recuperação do investimento realizado. Precedentes. 2. A referida 

modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de 

multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do 

contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento 

dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a 

celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do 

Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando 

constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, 

consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o 

pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da 

relação jurídica programada. 3. Nada obstante, em que pese ser elemento 

oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal 

não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento 

jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade 

de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 

do Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode 

exceder o da obrigação principal."). 4. A citada preocupação reverbera, 

com maior intensidade, em se tratando de contrato de adesão, como o de 

prestação de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a 

expedir a Resolução 632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da 

multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com 

fidelização. 5. O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 

2014 e, a partir de então, as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim 

como as demais prestadoras de serviços de telecomunicações) são 

obrigadas a oferecer contratos de permanência aos consumidores - 

vinculados aos contratos de prestação de serviços com cláusula de 

fidelização - e a calcular a multa fidelidade proporcionalmente ao valor do 

benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo 

estipulado. 6. Contudo, mesmo antes da vigência do citado normativo, 

revelava-se abusiva a prática comercial adotada pela prestadora do 

serviço de TV a cabo, que, até 2011, cobrava a multa fidelidade integral 

dos consumidores, independentemente do tempo faltante para o término 

da relação de fidelização. 7. Isso porque a cobrança integral da multa, sem 

computar o prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, 

coloca o fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta 

iníqua, incompatível com a equidade, consoante disposto no § 1º e inciso 

IV do artigo 51 do código consumerista. 8. Nesse panorama, sobressai o 

direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas 

abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja 

adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de garantir o equilíbrio 

contratual entre as partes, afastando-se o ônus excessivo e o 

enriquecimento sem causa porventura detectado (artigos 6º, incisos IV e 

V, e 51, § 2º, do CDC), providência concretizadora do princípio 

constitucional de defesa do consumidor, sem olvidar, contudo, o princípio 

da conservação dos contratos. 9. Assim, infere-se que o custo arcado 

pelo prestador do serviço é, efetivamente, recuperado a cada mês da 

manutenção do vínculo contratual com o tomador, não sendo razoável a 

cobrança da mesma multa àquele que incorre na quebra do pacto no início 

do prazo de carência e àquele que, no meio ou ao final, demonstra o seu 

desinteresse no serviço prestado. 10. Como é cediço no âmbito do direito 

consumerista, a alegação de boa-fé (culpa) do causador do dano não 

configura óbice à ampla reparação do consumidor, mas apenas afasta a 

sanção de repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do 

CDC, nos termos da jurisprudência consagrada pelas Turmas de Direito 

Privado. 11. Em observado o prazo prescricional quinquenal da pretensão 

executiva individual, afigurar-se-á hígida a pretensão ressarcitória dos 

consumidores que, entre 2003 (cinco anos antes do ajuizamento da ação 

civil pública) e 2011 (período em que a operadora deixou de proceder à 

cobrança abusiva), foram obrigados a efetuar o pagamento integral da 

multa fidelidade, independentemente do prazo de carência cumprido. 12. 

Sopesando-se o valor da cláusula penal estipulada, a relevância da 

defesa do direito do consumidor e a capacidade econômica da recorrente, 

afigura-se razoável a redução das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a cada descumprimento da ordem exarada na tutela antecipada, o 

que deverá ser objeto de apuração em liquidação de sentença. 13. Por 

critério de simetria, a parte vencida na ação civil pública movida pelo 

Ministério Público não deve ser condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Precedentes. 14. Recurso especial parcialmente provido 

apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por descumprimento comprovado da determinação judicial exarada em 

tutela antecipada e afastar a condenação da parte vencida ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor do parquet. (REsp 1362084/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, 

DJe 01/08/2017) (Destaque). Nessa esteira, tomando-se como norte o 

aresto acima mencionado, esta demanda visa analisar: i) se a fidelização 

contratual foi firmada; ii) se a empresa ré cientificou a autora quanto à 

disposição do art. 59, “caput” da Resolução n. 632/2014; iii) se havido 

contratação com base na fidelidade contratual, o valor da multa fixada é 

compatível com os investimentos realizados pela operadora de telefonia, 

nos termos do art. 58 da Resolução n. 632/2014. Por sua vez, em relação 

ao perigo de dano, nota-se que a cobrança do valor da multa contratual 

por permanência, juntamente com outras cobranças, no importe de R$ 

33.535,99 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e 

nove centavos) está apta a ser apontado no cadastro de órgão de 

proteção ao crédito (Id n. 14720114), o que, invariavelmente, causará 

prejuízos ao pleno funcionamento da atividade empresarial. É relevante 

consignar que essa demanda será analisada sob a ótica do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), em sintonia com a teoria do 

finalismo, isso porque a autora é destinatária final dos serviços 

executados pela ré, aliado ao fato de possuir vulnerabilidade 

técnico-científico frente à atividade desenvolvida pela demandada. 

Entretanto, em relação à inversão do ônus da prova, este Juízo irá analisar 

oportunamente na fase saneadora, após a angularização processual, 

momento em que será possível vislumbrar a existência de eventual 

controvérsia entre as partes. 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo 

DEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado 

pelo autor incidentalmente na exordial a fim de determinar que seja 

promovida a abstenção/exclusão do nome da empresa autora no cadastro 

de inadimplentes, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. 

2 – OFICIE-SE à “SPC BRASIL” a fim de que promova a exclusão do nome 

do autor no cadastro de inadimplentes referente ao contrato n. 

2141910252. 3 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 
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de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

06 de novembro de 2018 às 17h30min a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC. 4 – 

EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do 

CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de 

conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de 

Processo Civil, 5 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 6 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 8 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 9 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 10 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 14 de agosto de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] 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.

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 1839-95.2015.811.0020

 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): ANA APARECIDA CÂNDIDA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação monitória, rejeitando os 

embargos, para o fim de declarar constituído de pleno direito o título 

executivo judicial, com fulcro no art. 1.102, "c" do Código de Processo 

Civil. 46. DEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido pela 

embargante/requerida.47. DEIXO de condenar a embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios.48. Em conseqüência, 

DETERMINO o prosseguimento da ação, convertendo o mandado inicial em 

mandado executivo.49. INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente cálculo atualizado do débito.50. Convertido, 

ex vi legis, o mandado inicial em mandado executivo, prossiga-se, no 

mesmo mandado, na forma prevista na Lei (CPC, art. 700 e ss).51. CITE-SE 

o devedor, nos termos do art. 829, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de, não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.52. O executado 

pode, segundo o art. 847 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias após intimado 

da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que 

comprove cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao 

exeqüente e será menos onerosa para ela devedora.53. Além disso, a 

teor do art. 914 do CPC, o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, 

que serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 

juntada aos autos do mandado de citação (CPC, art. 915).54. Não sendo 

encontrada o devedor para a citação, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo, então, 

proceder de conformidade com o parágrafo único do art. 830 do Código de 

Processo Civil.55. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge de quem estiver registrado o imóvel, se casado for.56. 

ARBITRO honorários advocatícios em 10% do valor da causa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81511 Nr: 2146-78.2017.811.0020

 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): PETRÔNIO MESQUITA DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, efetuo a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 dias manifestar-se a respeito da certidão de ref: 21.

Geisyane Fernandes Rodrigues

estagiária - mat. 36156

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 121-05.2011.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA, OTACÍLIA 

SOBRINHO DE SOUZA, SIRLENE DAVID DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:13.852/MT, MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - 

OAB:15.724/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto ao ofício juntado às fls. 135.

Alto Araguaia - MT, 20 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57939 Nr: 816-51.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN FERREIRA DA SILVA -EPP, ARLAN 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto as correspondências devolvidas.

Alto Araguaia - MT, 20 de agosto de 2018.
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Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50301 Nr: 2239-51.2011.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GARBUGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS 

- LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7.209/PR, ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, providenciar os 

documentos solicitados no ofício juntado às fls. 332.

Alto Araguaia - MT, 20 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31865 Nr: 2540-32.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO - IZOLDINA DE CASTRO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, SILDETE 

RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11.355/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 21 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51092 Nr: 264-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSAIR PEREIRA RIBEIRO DE 

MORAIS - OAB:16729/GO

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 21 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50399 Nr: 2337-36.2011.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE YAMADA, MARLENE TSUEKO YAMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIZE SEBASTIANA PEDROSO VIEIRA, 

JOANA DAÍSE PEDROSO TRIVELATO, LEILA DENISE PEDROSO DURAN, 

JAIME PEDROSO JÚNIOR, TALYTA DE MACEDO PEDROSO, MATILDE 

NEVES DE MACEDO, LUCIANA PEREIRA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÉRICO IDEO SHINSATO - 

OAB:124.491/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de fls. 149 e correspondência devolvida juntada às fls. 

148.

Alto Araguaia - MT, 21 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 27 /2018 - DF

 O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Barra do Bugres, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que a equipe de Tecnologia da Informação e Departamento 

de Conectividade – CTI necessita realizar manutenção d o sistema de 

rede, mostrando-se necessário à ação o desligamento dos servidores de 

arquivos (pastas de redes) e banco de dados (apolo);

 Considerando que o desligamento é fundamental para que se possa 

aplicar correções nestes servidores e à previsão de restabelecimento dos 

serviços será até as 21h00min do dia 20/08/2018.

 RESOLVE:

Suspender o expediente interno e externo do âmbito desta Comarca no dia 

20/08/2018 (a partir das 14 horas), ficando igualmente suspenso os 

prazos processuais, os quais retornarão o seu curso, no próximo dia útil.

 Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça deste Estado e à Ordem dos 

Advogados do Brasil e a 10ª Subseção de Tangará da Serra – MT.

 Barra do Bugres – MT, 20 de agosto de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138952 Nr: 3882-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DBC, RN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES
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DIRETORIA DO FORO

Ação de Pedido de Providências

Autos nº 3882-36.2018.811.0008 – Cód: 138952

Vistos etc.

1 - Diante do teor da certidão de fls. 37-38 dos autos, manifestem-se, 

caso queiram, os requerentes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

 Intime-se via DJE.

 Publica-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Após, concluso para apreciação.

Barra do Bugres-MT, 20 de agosto de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49830 Nr: 10956-88.2011.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ ANTÔNIO S. 

POMPEU CARDOSO, para devolução dos autos nº 

10956-88.2011.811.0008, Protocolo 49830, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126781 Nr: 4603-22.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA BASSO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A. em face de REGINA BASSO 

VASCONCELOS, para reconhecer a prescrição da execução, 

EXTINGUINDO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a exequente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, 

do CPC c/c Súmula 517 do STJ). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres – (MT), 21 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108172 Nr: 663-83.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL LUIZ BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO RINCO, 

DINOSANI FERRARINI RINCO, LETICIA ADRIANE FERRARINI RINCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I e 490 do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Rescisão de Contrato com pedido de reintegração 

de posse formulado por DURVAL LUIZ BARRETO em desfavor de 

ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO RINCO, representado por DINOSANI 

FERRARINI RINCO, LETÍCIA ADRIANE FERRARINI RINCO, BEATRIZ 

CRISTIANE FERRARINI RINCO, representada por sua genitora DINOSANI 

FERRARINI RINCO, para decretar a resolução do compromisso de compra 

e venda havido entre as partes, em relação ao objeto do contrato: terreno 

urbano, localizado na Qd. 06, n. 04, situado no Loteamento Jardim Ouro 

Verde, na Avenida Olacir Francisco de Moraes, cidade de Nova 

Olímpia/MT, com matrícula de n. 30280 do 1º Serviço Registral de Barra do 

Bugres, conferindo ao autor o direito de imissão na posse do referido 

imóvel. CONDENO ainda os requeridos ao pagamento de mensal de três 

salários mínimo a título de aluguel sobre o imóvel, devidos no período de 

ocupação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, podendo ser 

abatido no valor pago pelo bem, sobre o qual incide correção monetária 

pelo IGPM a contar do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% 

ao mês, a contar da citação (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). 

Decreto ainda a perda de 25% dos valores pagos pelos compradores 

inadimplentes e, favor do autor, para fins de compensação de danos, e 

que tem como parâmetro a revisão da décima cláusula contratual, sob 

pena de enriquecimento indevido do autor. As dívidas oriundas de tributos 

sobre o imóvel é de responsabilidade de quem permaneceu na posse do 

bem no respectivo período. Pelo princípio da causalidade, condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na causa 

(art. 85, § 2º, do CPC). Cumpram-se as demais disposições pertinentes ao 

Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres 

– (MT), 09 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85013 Nr: 1040-59.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERNANDA ALVES 

MACHADO - OAB:6325/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Indenizatória proposta por PAULO CESAR DE SOUZA em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A., para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos 

danos morais experimentados pelo autor, sobre o qual deverá incidir 

correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), 

aplicando-se o IPCA-E/IBGE; bem como juros de mora a partir do evento 

danoso – data e abertura da conta - (Súmula 54 do STJ), no percentual de 

1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Por consequência, 

extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido na causa, forte no artigo 85, § 2º, incisos II e III do 

Código de Processo Civil. Cumpram-se as disposições pertinentes do 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 20 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86777 Nr: 2574-38.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15.904/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação 

declaratória c/c pedido de revisão de contrato bancário proposta por 

CAMILA DEMETRIO e desfavor de BANCO HSBC BANK BRASIL S/A., e 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 
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487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência, revogo a 

liminar concedida nos autos (fls. 37/38). Pelo princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC). Cumpram-se as disposições 

pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 20 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100627 Nr: 5724-54.2015.811.0041

 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: AILTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE SEGURO 

OBRIGATORIO - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEGURADORA LÍDER 

DO CONSORCIO DPVAT S/A. à sentença de fls. 123/128, que julgou 

parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança 

proposta por Ailton Corsí Júnior, determinando o pagamento de R$ 

2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

 Alega, contudo, que a sentença foi omissa ao deixar de especificar a 

correção monetária e os juros de mora para fins de atualização do valor 

devido pela seguradora.

 É o breve relatório. DECIDO.

De fato, verifica-se que a sentença deixou de especificar o índice de 

correção monetária e os juros de mora, assim como o termo de início e fim 

de sua correção.

 Com efeito, tratando-se de ação de cobrança do seguro DPVAT sobre o 

valor devido incide correção monetária desde a data do evento danoso, no 

caso dos autos 07.05.2012, aplicando-se o IPCA-E/IBGE; bem como juros 

de mora, desde a citação (Súmula 426 do STJ), no percentual de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN).

 Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por 

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DPVAT S/A. para determinar a 

incidência de correção do valor fixado a título de indenização do seguro 

DPVAT, nos termos da fundamentação aqui fixada.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123650 Nr: 3028-76.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIRLEI SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123649 Nr: 3027-91.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104756 Nr: 4620-29.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENICE GALHOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103498 Nr: 3784-56.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103494 Nr: 3781-04.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DE SOUZA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 
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Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103492 Nr: 3779-34.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DE ABREU BENITEZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101693 Nr: 2700-20.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRINE CELESTINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101557 Nr: 2623-11.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MAGALHÃES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101403 Nr: 2502-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DIONISIO SILVA VIDRAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97265 Nr: 6206-38.2014.811.0008

 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: CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16.261-0, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42840 Nr: 2890-90.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUANABARA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540

 Vistos.

 I. Intime-se a exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se a respeito do parcelamento aderido pela executada, 

conforme prova constante nos autos (fls. 471/472); bem como em relação 

ao pedido de suspensão da execução.

 II. Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 III. Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52043 Nr: 2792-37.2011.811.0008

 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 1032222/8/2018 Página 376 de 791



 PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BUSSOLARO, HORTENCIO 

GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais em que promove SIDNEI GONÇALVES em desfavor de 

VALDOMIRO BUSSOLARO.

INTIME-SE o executado VALDOMIRO BUSSOLARO, na pessoa do seu 

advogado e, em não possuindo, pessoalmente, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 33.394,92 

(trinta e três mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois 

centavos), conforme planilha apresentada às folhas 593/594, devendo ser 

corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo 

ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, 

do CPC).

Sem prejuízo da providência supra, determino sejam retificados os 

registros e a autuação, uma vez que se trata de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se vista 

ao exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90101 Nr: 437-49.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora e a Autarquia requerida, para que se manifestem 

sobre o laudo pericial de folhas 70/72, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para deliberação.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 1389-43.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MIESE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Vistos etc.

 1) DEFIRO parcialmente o pedido de suspensão do presente feito, 

formulado pelo auto às folhas 185. Assim, SUSPENDO o referido processo 

pelo prazo de sessenta (60) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103883 Nr: 4056-50.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA BARBOSA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FERREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Divórcio intentada por VANUSA BARBOSA CRUZ 

em face de ADEMIR FERREIRA CRUZ.

À exordial de folhas 05/06, coligiram-se os documentos de folhas 07/10.

 As partes casaram-se em 27 de março de 1993.

 Não há bens a partilhar, nem possuem filhos menores.

 O requerido devidamente citado, conforme mandado e certidão de folhas 

49/50, não se manifestou.

 Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Decreto a revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Salienta-se que o pleito para a decretação do divórcio na maneira 

explanada é perfeitamente cabível, ante a nova redação do artigo 226, § 

6º, da CR, que diz:

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

Assim, a alteração das disposições da peça inaugural de folhas 05/06, no 

que refere à decretação de divórcio e, não de separação judicial, é 

perfeitamente cabível e processualmente adequada, pelo que merecem 

ser acatadas.

 Ante a inercia da requerida, decreto sua revelia e de consequência, 

JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente ação movida 

por Vanusa Barbosa Cruz em face de Ademir Ferreira Cruz, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e o faço para o fim de 

DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao 

Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais competente, 

para que proceda às averbações e retificação necessárias.

 Sem custas, eis que defiro a gratuidade nesta oportunidade.

Ciência à Defensoria Pública.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36807 Nr: 3182-12.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONSOLADORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Parra Santilio - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de folhas 116/121, para 

expedição do RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) 

no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5419 Nr: 36-41.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITH ABI RACHED CRUZ, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em 

face de JUDITH ABI RACHED CRUZ e ESPÓLIO DE CARLOS ALBETO DA 

CRUZ, todos qualificados.

 Entre um ato e outro, às folhas 115/121 compareceram as partes 

peticionando em conjunto informando a realização de acordo, pugnando 

pela homologação e consequente extinção do processo.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 115/121, cujas cláusulas 

e condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, C/C artigo 924, III, ambos 

do Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da 

presente sentença, o acordo de folhas 115/121.

Havendo custas remanescentes, estas serão por conta do executado, 

nos termos do acordo.

Honorários nos termos do acordo.

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem sobre os valores 

penhorados nos autos (fls.101/102).

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102942 Nr: 3442-45.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - OAB:, PATRÍCIA ALINE RAMOS - OAB:, 

SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B

 Vistos etc.

Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença de folhas 

146/152, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição e 

documentos de folhas 144/145.

Em havendo concordância por parte da requerente e pedido de expedição 

de alvará, antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 

68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 

recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46972 Nr: 3138-22.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, ACOLHO PARCIALMENTE 

A IMPUGNAÇÃO para DETERMINAR a adoção da planilha de cálculo 

formulado pelo impugnante à fl. 109, devendo, porém, no prazo de 10 

(dez) dias, o IMPUGNADO refazer os cálculos para serem atualizados os 

valores pretéritos pelo índice de correção monetária IPCA-E a partir de 

07/2009.Havendo a juntado dos cálculos, intime-se o INSS para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, nada sendo requerido, 

EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV).Oportunamente, 

conclusos para sentença de extinção, na forma do art. 924, inc. II do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 05 de julho de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 30037 Nr: 269-28.2006.811.0008

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRSON RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Mairson Rondon, Cpf: 39578038100, 

Rg: 540.442 SSP MT Filiação: Adelaide Rondon, data de nascimento: 

14/10/1966, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, casado(a), mecanico 

industrial, Endereço: Rua Hither Sansão, S/n, Bairro: Santa Isabel, Cidade: 

Porto Estrela-MT

Resumo da Incial:Requerente: Banco Volkswagem s.a, CNPJ: 

59109165000149, brasileiro(a), instituição financeira, Endereço: Rua 

Volkswagem Nº 291, Cidade: Sao Paulo-SP., ajuizou a Ação de Busca e 

Apreensão em desfavor de Mairson Rondon. O requerente ingressou com 

ação de Busca e Apreensão contra o requerido no dia 02/08/2007, 

requerendo liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de 

alienação fiduciária. A liminar deferida, todavia não foi cumprida em razão 

de não ter sido localizado o bem, objeto principal da ação.

Decisão/Despacho:Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado às fls. 96/98. 

CITE-SE por edital o requerido MAIRSON RONDON, com prazo de 30 (vinte) 

dias, que deverá ser fixado na sede do juízo e publicado 03 (três) vezes 

no Diário da Justiça deste Estado, fazendo-se constar no edital de citação 

um resumo da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 

término do prazo do edital os requeridos possam apresentar resposta a 

presente ação na forma de contestação. Após, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:Maria Ap. de Souza - Auxiliar Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131926 Nr: 7657-93.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON BRUNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça:ERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao r. 

mandado do MM Juiz de Direito da 1ª Vara, dirigi-me ao endereço 

mencionado nesta Cidade e Comarca de Barra do Bugres/MT. ali sendo na 

data de hoje, Deixei de Proceder a Apreensão do Veículo descrito no r. 

mandado, em virtude de não encontrar, no Distrito de Currupira não obtive 

informação suficiente para encontra-lo. Se faz necessário a parte envia 

um localizador. Razão pela qual devolvo o presente na central de 

mandado.
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 O referido é verdade e damos fé.

José Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135797 Nr: 2028-07.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO CESAR DE MELLO 

BRANDÃO FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça:

 CERTIFICO que, para cumprimento da presente Carta Precatória, com a 

finalidade de proceder a citação, penhora ou arresto, registro e intimação, 

da parte executada, PAULO LUIZ AGUIAR, na cidade de Porto Estrela, 

nesta Comarc, distante 100 km, ida e volta, é necessário que se faça o 

depósito no valor de R$ 300,26 (trezentos reais e vinte e seis centavos), a 

ser recolhido em guia específica, de conformidade com a Portaria 

09/2009-DF. O conteúdo da presente certidão é verdadeiro e dou fé..

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97184 Nr: 6129-29.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Compensação a título de 

danos morais proposta por SEVERINO JOSÉ DA SILVA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, revogando-se a liminar anteriormente deferida. 

Pelo princípio da causalidade condeno a parte autora no pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em virtude da 

justiça gratuita que defere-se nesta ocasião. Cumpram-se as disposições 

pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 21 de agosto de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33014 Nr: 2842-05.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:MT-10.133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

FREDERICO A PIMENTA CERQUEIRA - OAB:11769, MILENA PIRAGINE - 

OAB:MT 17.210-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, CNPJ: 28196889000143. 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$ 695,84 (Seiscentos e noventa e cinco reais e 

oitenta e quatro 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, 10 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106784 Nr: 5988-73.2015.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CRUZ COSTA, BENEDITO DAVINO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR DAVINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 5988-73.2015.811.0008-Código106784

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MANOEL DA CRUZ COSTA e BENEDITO DAVINO DA 

COSTA

PARTE REQUERIDA: CESAR DAVINO DA COSTA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir dispositivo final transcrito.

 SENTENÇA: Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição da Requerida CESAR DAVINO DA 

COSTA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, e nomeio como curador 

definitivo do interditado o Sr. BENEDITO DAVINO DA COSTA. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do Código de 

Processo Civil, após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil 

local, intime-se o curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias. Isento de custas. Notifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Eu, Edmilson Parreira 

Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 17 de agosto de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111215 Nr: 2435-81.2016.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA ROSA ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 2435-81.2016.811.0008-código111215

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANA ROSA ALVES MOREIRA

PARTE REQUERIDA: JOCI ALVES MOREIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/06/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição do Requerido JOCI ALVES 

MOREIRA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio como curadora 

definitiva do interditado a Sra. Ana Rosa Alves Moreira. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do Código de Processo Civil, 

após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o 

curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. Isento de 

custas. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 17 de agosto de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113924 Nr: 4055-31.2016.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PARREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA APARECIDA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:EDMILSON PARREIRA POLEGATI

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado na exordial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: DECRETAR a interdição da Requerida RENATA APARECIDA LEITE DOS 

ANJOS, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, e nomeio como curador 

definitivo do interditado o Sr. ANTONIO PARREIRA DOS SANTOS.

 Em obediência ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil 

e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.

Nos termos do artigo 759, caput, do Código de Processo Civil, após o 

registro da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o 

curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas.

 Notifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 112151 Nr: 2972-77.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DOMINGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva, em que figura como 

recuperando JOEL DOMINGO DE SOUZA, qualificado, condenado pela 

prática do crime descrito no art. 121, §2°, II c.c art. 14, II, ambos do CPB, à 

pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, conforme guia 

de fl. 05.

Vieram os autos conclusos.

II –

Ressai do cálculo de fl. 69 que o recuperando alcançou o requisito 

objetivo para progressão de regime em 28 de julho de 2018.

Por sua vez, o requisito subjetivo foi atendido, eis que o recuperando 

encontra-se trabalhando e apresentando autodisciplina e senso de 

responsabilidade com as condições impostas, nos termos do art. 114, I e II 

da LEP.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão 

de regime é um direito da recuperando, sendo imperativa a sua 

concessão.

Isso posto, por entender que a sentenciada encontra-se ajustada ao 

processo de reintegração social, DEFERE-SE A PROGRESSÃO DE REGIME 

prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao 

recuperando JOEL DOMINGO DE SOUZA.

Designa-se audiência admonitória para o dia 29 de agosto de 2018, às 116 

horas, data única disponível, oportunidade em que serão fixadas as 

condições para o cumprimento da pena no regime aberto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135640 Nr: 1923-30.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRUCIO PORFIRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Intimação da advogada constituída, Sandra Jane Scotti - OAB n°15.152, 

para apresentar, no prazo legal, Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135909 Nr: 2098-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS 

SANTOS SOUZA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS 

SANTOS, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARETO - 

OAB:10.274

 Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 22 de outubro de 2018 às 13:00 horas, data única 

disponível.INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .CIENTIFIQUE o(s) acusado(s) do 

comando previsto no art. 367 do CPP, segundo o qual o processo seguirá 

sem a sua presença quando intimado(s) pessoalmente para qualquer ato, 

deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar ao Juízo.Em se tratando de 

informante/testemunha residente fora dos limites da Comarca, expeça-se 
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CARTA PRECATÓRIA para inquirição, conforme a designação do Juízo 

Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida à 

missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto a 

este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).Advirta-se, desde 

logo, que o JUÍZO OBSERVARÁ O DISPOSTO NO ART. 222, §§ 1º E 2º, DO 

CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável do processo 

(CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por ocasião da 

audiência neste Juízo.NÃO LOCALIZADA ALGUMA DAS PESSOAS a 

serem

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135205 Nr: 1677-34.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 possa causar violência doméstica ou familiar, isto é, opressão contra a 

mulher.Contudo, verifica-se pela declaração da vítima que ela está 

mantendo relação em regime de união estável com o denunciado e “não 

possui interesse em dar continuidade com a medida protetiva” (fl. 

94).Nesse contexto, REVOGA-SE apenas o item “(g) proibição de 

aproximar-se da ofendida, familiares desta e testemunhas, além do limite 

mínimo de 200 metros ” da decisão de fls. 49/56.Demais a mais, MANTÉM o 

monitoramento eletrônico porque esta cautelar diversa da prisão vai ao 

encontro da Súmula Vinculante 56 do STF , bem assim do precedente que 

a originou – STF RE 641.320/RS -, notadamente por se tratar de crime, em 

tese, marcado pelo emprego de violência e grava ameaça (art. 129, §9º do 

CPB em ambiente familiar).Intimem-se.Expeça-se o necessário para a 

realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

20/março/2019, às 15:30 horas (fls. 46/56).SERVE CÓPIA DA PRESENTE 

DE MANDADO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-42.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE COELHO (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELGATUR INVEST EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 21 de agosto de 2018. Senhor(a) JESSE 

COELHO, Rua Tibiriçá, n. 510, Jardim América, nesta cidade de Barra do 

Bugres/MT, CEP: 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 24/09/2018 

Hora: 13:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000576-42.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 29.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESSE COELHO Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: 

BELGATUR INVEST EMPREENDIMENTOS LTDA, nome fantasia “PRIVILIEGE 

VACATION RESIDENCES” e BELGATUR INVEST EMPREENDIMENTOS 

LTDA, nome fantasia “PRIVILIEGE VACATION RESIDENCES”. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-41.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAGSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora , 

para no prazo de 15(quinze) dias promova a emenda da inicial, ID do 

documento 14265975 ”.Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME—SE a reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a emenda da inicial, consistente em colar nos autos comprovante 

de residência legível em seu nome, devendo o documento ser 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, uma vez que o comprovante que 

instrui a inicial está em nome de terceira pessoa estranha ao processo. 

Deverá ainda a parte autora trazer aos autos declaração com firma 

reconhecida, sob pena de cometimento de crime, de que desconhece o 

débito, em atendimento à orientação do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321 do CPC). II. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. III. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-73.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE CANDIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença , ID do documento 14415899 .”Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada no valor de R$ 2.367,52 (dois mil trezentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); e, b) CONDENAR a 

Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir desta data, extinguindo feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA Maria 

Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-79.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

RUTE FARIA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença , ID do documento 14416587 “ Diante do exposto, indefiro a 

petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA Maria 

Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000556-85.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14428031 “Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito.Ainda, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada 

sendo requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.”. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA Maria 

Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 015/2018/DF - O Excelentíssimo Doutor Pedro Davi Benetti, Juiz 

de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no 

uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no 

Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, para ciência dos 

interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 

credenciar pessoas físicas na área de Fisioterapia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 015/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60987 Nr: 1995-95.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PALMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everly Soares Rosiak - 

OAB:17.866-O/MT, MATHEUS GHISI - OAB:20.697/MT

 Código nº. 60987Vistos, etc.1. Trata-se de ação penal com derradeira 

apresentação de defesa preliminar (fls.61/71), estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.2. Dessarte, 

não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das 

hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/08/2018, às 13h50min (horário de Cuiabá/MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89585 Nr: 1546-64.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2VDRL-A, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO, para devolução dos autos nº 

1546-64.2017.811.0050, Protocolo 89585, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60987 Nr: 1995-95.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PALMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everly Soares Rosiak - 

OAB:17.866-O/MT, MATHEUS GHISI - OAB:20.697/MT

 "VISTOS ETC...Concedo a Defesa o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação de suas alegações finais escritas. Saem os presentes 

intimados"

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25628 Nr: 2253-81.2007.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA RECHE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROSA NETO - OAB:9823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2007/248 (Código 25628)

Embargante: Construtora Reche Ltda.

Embargado: A União

META 02 CNJ - SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela Construtora Reche 

Ltda. em face da União, ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de f. 12-16.

Certificada a tempestividade dos embargos (f. 18), foi determinada a 

suspensão do presente feito face a ausência de garantia à execução (f. 

19), em 14 de setembro de 2.007.

O feito permaneceu suspenso, aguardando o deslinde do processo de 

execução fiscal em apenso sob o Código 21696 (f. 28).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

O feito comporta imediato julgamento.

Acontece que a execução fiscal em apenso sob o Código 21696 foi 

julgada extinta face o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com isso, o presente feito deve ser extinto por falta de interesse 

processual de forma subsequente.

Por isso, na forma do art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o procedimento por 

falta de interesse processual de forma subsequente.

Publique-se, Registre-se, Intime-se.

Certificado o transito em julgado, arquive-se, com as cautelas legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo

Campo Novo do Parecis/MT, 11 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39535 Nr: 2888-23.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA FRANCISCA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256/ PROC-INSS

 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, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90618 Nr: 2194-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Vistos, em correição.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

reeducando Alexandro dos Santos, condenado à pena de 03 (três) meses 

de reclusão, em regime inicial aberto, com decretação do sursis penal pelo 

Juízo de conhecimento, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º 

do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006 (cf. guia de f. 03-04).

A guia executiva de f. 03-04 não constou as informações sobre a prisão e 

soltura do reeducando, muito embora a documentação de f. 07-09 e 18 

comprova que o apenado esteve preso provisoriamente no período de 

25/04/2015 a 14/05/2015.

Elaborado o cálculo de pena do saldo a cumprir (f. 29), certificou-se que o 

reeducando não se encontra preso e recolhido no ergástulo local (f. 33).

DECIDO.

Em que pese o cálculo de pena apontar para o término do cumprimento da 

pena na data de 11/06/2018 (f. 29), certo é que o referido cálculo somente 

foi confeccionado para aferir o saldo restante de pena a cumprir pelo 

reeducando, descontada a detração penal.

 Não obstante, vê-se que o Juízo de conhecimento decretou o sursis penal 

nos termos do artigo 77 do Código Penal (f. 21-22).

Assim, designo audiência admonitória para o dia ____23___/__10___/2018 

às __17_____h_30____min, quando será realizada a fixação das 

condições do sursis penal por este Juízo.

Intime-se o recuperando e sua advogado constituída.

Ciência 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.: 33079 Nr: 3107-07.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILTON GONZAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, LAURA TIBIRIÇA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:18.516/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Vistos,

Tendo em vista a sentença de f. 146, expeça-se o alvará para 

levantamento do númerario na conta indicada pela parte às f. 156.

Em seguida, arquive-se o feito com as anotações e baixas 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.: 62788 Nr: 774-43.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ISKIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca dos embargos 

de declaração apresentados pelo executado, no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81352 Nr: 1560-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A, LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - 

OAB:21.243-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.: 84198 Nr: 3287-76.2016.811.0050

 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: MÁRIO ANTONIO BIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA JUNIOR ME (SUPERFOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Sem delongas, observa-se ainda que a parte requerida não tem sido 

encontrada, outrora não há tempo hábil para intimação das partes.

Assim, denota-se a existencia de um cipoal de andamentos equivocados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 383 de 791



no presente feito para que seja realizada a audiência de conciliação entre 

as partes.

Diante disso, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de 

dezembro de 2.018, às 08h30min., ou seja, tempo hábil para a realização 

das diligências necessárias para a realização da solenidade ora 

designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se 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

 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 contrária, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 02 dias, manifeste-se nos autos acerca 

da confecção do alvará de levantamento de valores, referente ao 

presente processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21750 Nr: 2030-65.2006.811.0050

 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: RUI CARLOS OTTONI PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690/MT, IVALDIR PEDRO MUHL - OAB:14.573/PR, Mirian 

Cristina Rahmann Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADY DEQUECH - OAB:, 

SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370

 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 contrária, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 02 dias, manifeste-se nos autos acerca 

da confecção do alvará de levantamento de valores, referente ao 

presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 3220-24.2010.811.0050

 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: SDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADSS

 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:

 Vistos,

Trata-se de ação de inventário ajuizada por Silvana do Carmo Gomes em 

razão do falecimento de Aderildo de Souza Gomes (ex-esposo da 

inventariante).

Sem delongas, acolho o parecer ministerial de f. 162-163 e, por 

conseguinte, proceda-se a avaliação do imóvel deixado pela de cujus, 

devendo o Sr. Meirinho se atentar ao que dispõe o art. 631 do CPC.

Realizada a avaliação do bem imóvel do espólio, intimem-se as partes para 

manifestação em quinze dias (art. 635 do CPC).

Sem prejuízo, visando regularizar a situação do caminhão Scania, defiro o 

pleito de f. 158 no que tange a expedição de alvará judicial para 

autorização da inventariante em promover o cancelamento do pedido de 

cancelamento de IPVA e baixa do veículo no Detran, oportunidade em que 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a juntada dos documentos pela 

inventariante que comprovem o cancelamento e baixa do veículo.

Com a juntada do auto de avaliação, bem como os documentos que 

comprovem a baixa do veículo, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise do auto de avaliação 

nos termos dos arts. 635 e ss do CPC e demais deliberações.

Adote-se a escrivania as diligências necessárias ao andamento célere do 

presente feito por se tratar de processo incluso na Meta 02 CNJ.

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.: 33079 Nr: 3107-07.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILTON GONZAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, LAURA TIBIRIÇA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:18.516/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 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 contrária, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 02 dias, manifeste-se nos autos acerca 

da confecção do alvará de levantamento de valores, referente ao 

presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100673 Nr: 508-12.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLCDS, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19/10/2018, às 15 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.: 75575 Nr: 2488-67.2015.811.0050

 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: FLSV, FVSV, FDCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19/10/2018, às 15:30 horas.

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.: 83283 Nr: 2728-22.2016.811.0050

 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: MHODS, ESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19/10/2018, às 16 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.: 98367 Nr: 1288-20.2018.811.0050

 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: NFNC, MTNC, FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19/10/2018, às 16:30 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.: 98479 Nr: 1334-09.2018.811.0050

 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: ACNM, MNM, APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19/10/2018, às 17 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.: 92426 Nr: 3241-53.2017.811.0050

 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: MDCDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19/10/2018, às 17:30 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.: 92768 Nr: 3426-91.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BRINGHENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Jose Dauek Wojciechowski, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062, NILZA 

GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 26/10/2018, às 13:30 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.: 94778 Nr: 4647-12.2017.811.0050

 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: ODETE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PRETTO SCHOSSLER, STÉFANO 

COURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 26/10/2018, às 14 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.: 97419 Nr: 867-30.2018.811.0050

 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: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, FELIPE 

BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 26/10/2018, às 14:30 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.: 98483 Nr: 1338-46.2018.811.0050

 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: ERF, RRF, MIRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 26/10/2018, às 15 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.: 99541 Nr: 1797-48.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NETO DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 26/10/2018, às 15:30 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 97551 Nr: 948-76.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARQUES DE CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 09/11/2018, às 14 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.: 5459 Nr: 661-12.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7216/MT, CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - OAB:4306/MT, 

LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 09/11/2018, às 13:30 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.: 101747 Nr: 2876-62.2018.811.0050

 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: MOMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 05/10/2018, às 14:30 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.: 80017 Nr: 804-73.2016.811.0050

 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: AADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 05/10/2018, às 15 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.: 95502 Nr: 5010-96.2017.811.0050

 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: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 05/10/2018, às 16:30 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.: 99468 Nr: 1770-65.2018.811.0050

 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: KFPDS, MEPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, às 13:30 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.: 99577 Nr: 1811-32.2018.811.0050

 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: GPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, às 14 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.: 99195 Nr: 1648-52.2018.811.0050

 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: PARÓQUIA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA 

DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEBRASKA DO BRASIL COMUNICAÇÕES 

EIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, às 15 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.: 99125 Nr: 1628-61.2018.811.0050

 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: LDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, às 14:30 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88684 Nr: 1039-06.2017.811.0050

 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: HPDS, MDCDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19/10/2018, às 14 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.: 97067 Nr: 685-44.2018.811.0050

 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: helio adriano da LUZ SEHNEM

 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:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, às 17:30 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.: 93241 Nr: 3735-15.2017.811.0050

 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: COOPERATIVA VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAS FREITAS - 

OAB:205.385/RJ, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, às 17 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.: 100166 Nr: 2107-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, às 16 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.: 22289 Nr: 2566-76.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS KOCZKODAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - 

OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, às 15:30 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 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

 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 contrária, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 02 dias, manifeste-se nos autos acerca 

da confecção do alvará de levantamento de valores, referente ao 

presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101177 Nr: 2574-33.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, ACGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DALTO - OAB:1682-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.: 70093 Nr: 3306-53.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPP, RDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13009 Nr: 3127-08.2003.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, DIOGENES VERGINIO BENETTI, 

MARLI DE OLIVEIRA GOLON, HILDA GOLON BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-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 advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60718 Nr: 1720-49.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, HERVE RENAN TAVARES 

DE ALMEIDA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78306 Nr: 4190-48.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR BORNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27453 Nr: 878-11.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIUARA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 a parte ré, TAIUARA COSTA DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre O PARECER MINITERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77412 Nr: 3626-69.2015.811.0050

 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): JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROC. FEDERAL

 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 a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38516 Nr: 1870-64.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21981 Nr: 2260-10.2006.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ZANELA, GLAUCIO ROGÉRIO REIS CAPISTRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LUIZ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/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 a parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 85691 Nr: 4201-43.2016.811.0050

 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: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. ALENCAR - 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, 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.: 80775 Nr: 1196-13.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE LEMOS MATIAS EIRELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 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, E/OU requeira o 

que entender pertinente, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16602 Nr: 352-49.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA FRANCIELI CURY SANCHES, 

ANTONIO FRANCISCO CURY SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 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.: 69209 Nr: 2687-26.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERMANUS AGRONEGOCIOS LTDA-ME CORRETORA 

DE COMODITES AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E 

ÓLEO VEGETAL LTDA-ME, EDUARDO SANTOS SOLANO, DANIELLE JOZIE 

RICARDI SOLANO, ZILDA SANTOS SOLANO

 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:

 Vistos em correição,

Cuida-se de emarbgos de declaração que a parte exequente interpôs face 

a decisão que homologou o acordo de f. 117-120.

Os autos vieram conclusos.

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 no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que analisando detidamente o pleito de f. 117-120, 

denoto que o acordo firmado amortiza a quantia de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) devendo o feito prosseguir pelo saldo devedor na quantia de R$ 

104.169,49 (cento e quatro mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e 

nove centavos), para que então seja liberada a restrição sobre a 

camionete Ford RANGER, Placa OUG0010.

Ante o exposto, recebo os embargos declaratórios e no mérito lhes dou 

provimento, e, via de consequência, retifico parcialmente a decisão de f. 

122, a fim de homologar o termo de acordo de f. 117-120, devendo a 

execução prosseguir pelo saldo devedor restante de R$ 104.169,49.

No mais, proceda-se às diligências necessárias para liberação da 

restrição do veículo mencionado.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora, por meio de seu patrono via DJE, 

para que no prazo de quinze dias, apresente o valor autalizado da dívida, 

bem como indique bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada para satisfação do débito, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99906 Nr: 1984-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLEISON VITOR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/O

 Vistos, em correição.

Trata-se de missiva com a finalidade de promover a intimação do réu 

sobre a audiência instrutória a ser realizada no juízo deprecante, bem 

assim realizar seu interrogatório nesta Comarca, cujos requisitos legais 

restam preenchidos para seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Assim, designo audiência para o dia ____18____/___09_____/2018, às 

__14_______h___45______min, que será realizada na sala de audiência 

deste Juízo.

Intimem-se o acusado e seu advogado constituído.

 Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

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.: 101555 Nr: 2766-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COMARCA DE JUARA/MT, MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 Vistos, em correição.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar o interrogatório do réu 
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Rodrigo Zanon, cujos requisitos legais restam preenchidos para seu 

cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

P a r a  t a n t o ,  d e s i g n o  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

___27_______/___09______/2018, às ___18_______h___15______min, 

que será realizada na sala de audiência deste Juízo.

Intimem-se o acusado e seu advogado constituído.

 Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LAESIO FRANCA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000317-18.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LAESIO FRANCA DE ABREU 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Diante das 

informações constantes do termo de audiência do evento de ID 14218137, 

determino o encaminhamento de cópia do Termo de Audiência para o 

Conselho de Ética da OAB/MT em Cuiabá/MT, com cópia para a seccional 

de Campo Novo do Parecis/MT, a fim de que adotem as providências que 

entenderem pertinentes. No mais, considerando que o comprovante de 

endereço apresentado pelo requerente encontra-se em nome de terceiros, 

intime-o para que comprove a relação existente com referida pessoa, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 20 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DALZOT (REQUERENTE)

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

CLEVERSON BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

SHEILA SERENE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000263-52.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORLANDO DALZOT 

REQUERIDO: CLEVERSON BARBOSA DA SILVA, BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA, SHEILA SERENE Vistos. Defiro em parte o pedido 

formulado pela parte autora, para determinar a designação de nova 

audiência de conciliação, bem como para que seja realizada a intimação do 

requerido Cleverson B. da Silva, via Telefone, por meio do número 11 

95163-8438, devendo-se certificar o número chamado, dia, horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes, conforme 

art. 911, da CNGC. Por outro lado, indefiro o pedido de buscas pelo 

sistema INFOJUD por se tratar de providência atribuída a parte que não 

comprovou ter esgotado a tentativa de outros meios de localização. Por 

fim, não tendo havido a citação dos requeridos, desnecessária a intimação 

acerca do pedido de desistencia de um dos requeridos, razão pela qual 

acolho o pedido de desistência com relação a requerida Evanilce 

Gonçalves Guimarães da Silva, devendo ser excluída do polo passivo da 

demanda, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso, do CPC, com relação a Evanilce Gonçalves Guimarães da 

Silva. 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 Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000431-54.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000431-54.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Diante do teor 

da manifestação da Procuradoria Geral do Estado, ID 14472698, 

providencie o necessário para expedição do RPV. Após o pagamento, 

faça conclusos para sentença. 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 Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000392-91.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Segunda-feira, 20 de Agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000107-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000107-98.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para suspensão pelo prazo de 

15(quinze) dias, conforme requerido pelo reclamado Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 21 de Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-68.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

ORILENE RIBEIRO VELOSO LIMA (REQUERENTE)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000443-68.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORILENE RIBEIRO VELOSO 

LIMA REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de relação jurídica com indenização por dano 

moral e repetição de indébito c.c. pedido de tutela antecipada proposta por 

Orilene Ribeiro Veloso em face de Banco Safra S.A. ,ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega que é beneficiária de aposentadoria por 

idade e pensão por morte perante a Previdência Social - INSS e que ao 

observar o desconto nos benefícios descobriu que havia dois 

empréstimos, um de 13.04.2015 e outro em 18.06.2015. Vieram os autos 

conclusos. Decido. Inobstante a manifestação da parte autora quanto ao 

pedido de tutela antecipada, verifico que por ora não restou demonstrada 

a probabilidade do direito. É que embora tenha apresentado o extrato com 

os descontos dos referidos empréstimos, que afirma não ter contratado 

com a requerida, infere-se dos autos que os descontos estão ocorrendo 

desde o ano de 2015. Ora, não é crível, neste momento processual, que a 

somente após quase três anos de descontos que venha a perceber a 

irregularidade mencionada. Do mesmo modo que a recorrência dos 

descontos desde o ano de 2015, mensalmente, não demonstra a urgência 

pleiteada, restando igualmente ausente a demonstração do perigo na 

demora. Por outro lado, ressalto que se trata de análise em juízo de 

cognição sumária, não estando aparantemente demonstrada, por ora, a 

probabilidade do direito e o perigo na demora. Assim, indefiro a tutela 

antecipada pleiteada. Sem prejuízo, recebo a inicial e determino a 

designação de audiência de conciliação, conforme pauta pré-estabelecida, 

adotando as providências necessárias para a realização do ato. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 21 de agosto de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIO VALENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000400-34.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE LUCIANO DA SILVA 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito com pedido liminar c.c. indenizatória por danos 

morais proposta por José Luciano da Silva dos Santos em face da 

empresa OI S.A, ambas devidamente qualificadas nos autos. Aduz, em 

síntese, que não possui qualquer relação comercial com a requerida e ao 

tentar realizar compras no comércio local teve seu crédito negado em face 

de duas inscrições restritivas nos valores de R$ 271,00 e R$ 322,00 

lançados pela OI S.A nas datasd e 15.08.2016 e 15.07.2016, requerendo a 

tutela antecipada para retirar a exclusão indevida. Vieram os autos 

conclusos. Decido. Inobstante a manifestação da parte autora, observo 

que neste momento processual, em análise de cognição sumária, não se 

faz presente a probabilidade do direito. É que apesar de ter juntado o 

extrato com as restrições negativas em nome do requerente, não é crível 

que as anotações ocorridas no ano de 2016, meados daquele ano, tenha 

causado efeitos que necessitam urgentemente de reparos, com a ação 

proposta somente em 12.07.2018. Afirma que tem deixado de gozar de 

créditos no comercio local e de suprir as necessidades da familia, todavia, 

por ora, não vejo qualquer documento a corroborar tal alegação, a fim de 

conceder a tutela antecipada pleiteada. Como as restrições ocorrerem no 

ano de 2016, causa estranheza a urgência e somente agora depender 

dos créditos do comércio local já que afirma necessitar deles para suprir 

as necessidades da família e somente dois anos após que notou a 

negativação. Assim, restou novamente ausente a comprovação do perigo 

na demora, pois se passaram mais de dois anos da negativação a 

justificar, em análise de cognição sumária, a exclusão da restrição por 

meio de tutela antecipada. Tais questões, a propósito, demonstram a 

necessidade de análise mais acurada dos fatos para verificar a real 

irregularidade apontada, dependendo de provas mais robustas para 

apuração. Destarte, ausentes a probabilidade do direito e perigo na 

demora, indefiro o pedido de tutela antecipada. Sem prejuízo, recebo a 

inicial e determino a realização de audiencia e providências para 

realização dos demais atos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 21 

de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

ORILENE RIBEIRO VELOSO LIMA (REQUERENTE)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000554-52.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORILENE RIBEIRO VELOSO 

LIMA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com 

indenização por dano moral e repetição de indébito c.c. pedido de tutela 

antecipada de urgência proposta por Orilene Ribeiro Veloso em face de 

Banco Pan S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é beneficiária da aposentadoria por idade e pensão por morte 

perante a Previdência Social - INSS e que em meados de 2017 observou 

que os benefícios estavam sendo creditados com valores menores, 

ocasião em que verificou no extrato empréstimos realizados em 

03.02.2015, de R$ 143,07; e dois contratos de cartões de 18.11.2015, 

valor de R$ 78,01; 18.02.2017, valor de R$ 46,85, requerendo a tutela 

antecipada para a suspensão da cobrança das parcelas dos supostos 

empréstimos. Vieram os autos conclusos. Decido. Inobstante a 

manifestação da parte autora, observo que não se evidencia, por ora, a 

probabilidade do direito, é que apesar de o extrato dos benefícios 

demonstrarem os supostos descontos indevidos, causa estranheza que 

somente em meados de 2018 tenha observado que estava recebendo 

valores menores que seus benefícios e então verificou que havia 

empréstimos em seu nome de forma irregular e contrato de dois cartões. 

Ora, os emprestimos e parcelas estão sendo cobradas desde o ano de 

2015, ou seja, há mais de três anos. Repiso que se trata de análise em 

juízo de cognição sumária, em que os documentos até então apresentados 

não demonstram a probabilidade do direito alegado, podendo ser melhor 

instruído durante a fase de produção de provas. Ademais, não vislumbro o 

perigo na demora, pois não há qualquer elemento que faça alterar a 

condição que já é recorrente desde o ano de 2015. Não é crível, por ora, 

que somente no ano de 2018 tenha observado a irregularidade do 

benefício recebido e somente agora tenha urgência na suspensão dos 

descontos. Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada, ante a ausência 

da demonstração da probabilidade do direito e perigo na demora. Sem 

prejuízo, determino a realização da audiência de conciliação e as 

providências necessárias para a realização do ato. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 
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CAMPO NOVO DO PARECIS, 21 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

ORILENE RIBEIRO VELOSO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000419-40.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORILENE RIBEIRO VELOSO 

LIMA REQUERIDO: BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com 

indenização por dano moral e repetição de indébito c.c. pedido de tutela 

antecipada de urgência proposta por Orilene Ribeiro Veloso em face de 

Banco Pan S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é beneficiária da aposentadoria por idade e pensão por morte 

perante a Previdência Social - INSS e que em meados de 2017 observou 

que os benefícios estavam sendo creditados com valores menores, 

ocasião em que verificou no extrato empréstimos realizados em 

06.01.2015, de R$ 3518,65; 05.02.2016, de R$ 913,10; 16.02.2016, de R$ 

892,27, de R$ 27,00 e em 30.03.2017, de R$ 568,18, requerendo a tutela 

antecipada para a suspensão da cobrança das parcelas dos supostos 

empréstimos. Vieram os autos conclusos. Decido. Inobstante a 

manifestação da parte autora, observo que não se evidencia, por ora, a 

probabilidade do direito, é que apesar de o extrato dos benefícios 

demonstrarem os supostos descontos indevidos, causa estranheza que 

somente em meados de 2018 tenha observado que estava recebendo 

valores menores que seus benefícios e então verificou que havia 

empréstimos em seu nome de fora irregular. Ora, os emprestimos e 

parcelas estão sendo cobradas desde o ano de 2015, ou seja, há mais de 

três anos. Repiso que se trata de análise em juízo de cognição sumária, 

em que os documentos até então apresentados não demonstram a 

probabilidade do direito alegado, podendo ser melhor instruído durante a 

fase de produção de provas. Ademais, não vislumbro o perigo na demora, 

pois não há qualquer elemento que faça alterar a condição que já é 

recorrente desde o ano de 2015. Não é crível, por ora, que somente no 

ano de 2018 tenha observado a irregularidade do benefício recebido e 

somente agora tenha urgência na suspensão dos descontos. Assim, 

indefiro o pedido de tutela antecipada, ante a ausência da demonstração 

da probabilidade do direito e perigo na demora. Sem prejuízo, determino a 

realização da audiência de conciliação e as providências necessárias 

para a realização do ato. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 21 

de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-50.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

ORILENE RIBEIRO VELOSO LIMA (REQUERENTE)

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000483-50.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORILENE RIBEIRO VELOSO 

LIMA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização 

por dano moral e repetição de indébito c.c. pedido de tutela antecipada de 

urgência proposta por Orilene Ribeiro Veloso em face de Banco Itau BMG 

Consignado S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é beneficiária da aposentadoria por idade e pensão por morte 

perante a Previdência Social - INSS e que em meados de 2017 observou 

que os benefícios estavam sendo creditados com valores menores, 

ocasião em que verificou no extrato empréstimo realizado em 02.062015, 

de R$ 3257,11, requerendo a tutela antecipada para a suspensão da 

cobrança das parcelas dos supostos empréstimos. Vieram os autos 

conclusos. Decido. Inobstante a manifestação da parte autora, observo 

que não se evidencia, por ora, a probabilidade do direito, é que apesar de 

o extrato dos benefícios demonstrarem os supostos descontos indevidos, 

causa estranheza que somente em meados de 2018 tenha observado que 

estava recebendo valores menores que seus benefícios e então verificou 

que havia empréstimos em seu nome de forma irregular e contrato de dois 

cartões. Ora, os emprestimos e parcelas estão sendo cobradas desde o 

ano de 2015, ou seja, há mais de três anos. Repiso que se trata de análise 

em juízo de cognição sumária, em que os documentos até então 

apresentados não demonstram a probabilidade do direito alegado, 

podendo ser melhor instruído durante a fase de produção de provas. 

Ademais, não vislumbro o perigo na demora, pois não há qualquer 

elemento que faça alterar a condição que já é recorrente desde o ano de 

2015. Não é crível, por ora, que somente no ano de 2018 tenha observado 

a irregularidade do benefício recebido e somente agora tenha urgência na 

suspensão dos descontos. Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada, 

ante a ausência da demonstração da probabilidade do direito e perigo na 

demora. Sem prejuízo, determino a realização da audiência de conciliação 

e as providências necessárias para a realização do ato. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 21 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALEXANDRA STANGHERLIM (REQUERENTE)

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000057-38.2018.8.11.0050. REQUERENTE: THAIS ALEXANDRA 

STANGHERLIM REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. O ponto crucial da presente ação é que a Promovente 

pretende receber indenização por danos materiais decorrentes do furto de 

sua bolsa, ocorrido no estacionamento privativo que a Promovida 

disponibiliza para seus clientes, pugnando ao final por indenização por 

danos morais. A Promovida, em sede de contestação, alega que os 

documentos trazidos pela Promovente não são capazes de comprovar 

que o suposto furto ocorreu das dependências da requerida, pugnando 

pela improcedência da ação. Analisando com acuidade o material 

colacionado nos autos, verifico que a prova documental consubstanciada 

no Boletim de Ocorrência não é suficiente para inferir que o suposto furto 

tenho ocorrido no estacionamento da Promovida, pois o fato é que nele 

consta somente a informação que fora prestada a autoridade policial. De 

outro norte, poderia a Promovente ter trazido aos autos qualquer outra 

prova de que estivera no estabelecimento no dia do furto, o que 

possibilitaria estabelecer o nexo causal entre o suposto furto e a 

responsabilidade da empresa promovida. 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. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, a Promovente não logrou êxito em demonstrar 

suficientemente a veracidade do fato constitutivo de seu pretenso direito. 

Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo que a 
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maneira mais ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da 

presente ação. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de agosto 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 

de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000053-98.2018.8.11.0050. REQUERENTE: NOVANET - PRESTADORA DE 

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos. Dispenso 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. O 

ponto crucial da presente ação é que a Promovente alega que teve 

negada abertura de conta bancária junto a instituição SICOOB, tendo em 

vista a existência de restrições ao crédito informadas nos órgãos de 

proteção ao crédito pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI, pugnando 

pela declaração de inexigibilidade do débito, cancelamento de supostas 

dívidas, resgate do valor atualizado das cotas, e encerramento da conta 

bancária, bem como ao final requer indenização por danos morais. A 

Promovida, em sede de contestação, alega a legitimidade da dívida, 

afirmando que a autora utilizou o limite de cheque especial disponível em 

sua conta, e até apresente data não efetuou a regularização dos débitos 

junto a instituição financeira, pugnando pela improcedência da ação. 

Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, verifico que 

os fatos narrados pela parte autora, cinge-se tão somente a alegar que 

efetuou o resgate das cotas, mas as provas documentais produzidas nos 

autos não comprovam a operação de resgate. Os extratos anexados nos 

autos pela parte Promovida demonstram a utilização do limite do cheque 

especial, bem como que a autora continua movimentando a conta bancária 

nº 94545-5, inclusive com recebimento de créditos no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) no dia 06/02/2018, conforme extrato anexado no 

Id.:12179817. De outro norte, a Promovente teve diversas oportunidades 

de trazer aos autos extratos bancários de sua conta comprovando o 

resgate do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de suas cotas, o que 

possibilitaria estabelecer o nexo causal entre a irregularidade dos débitos 

inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, e a negligência da parte 

Promovida. 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. Assim, tenho que a Promovente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o 

Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova incumbe: I – ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, 

a Promovente não logrou êxito em demonstrar suficientemente a 

veracidade do fato constitutivo de seu pretenso direito. Pois bem, de 

acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente ação. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Promovida em sua defesa formula pedido 

contraposto, para que a Promovente seja compelida a efetuar o 

pagamento do valor de R$ 9.899,87 (nove mil oitocentos e noventa e nove 

reais e oitenta e sete centavos), referentes a utilização do limite do 

cheque especial. Nesse sentido, inobstante as alegações formuladas pela 

parte reclamante, restou comprovada a utilização dos serviços financeiros 

fornecidos pela Promovida, fazendo jus ao recebimento ao valor que não 

foi quitado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, condenando a Promovente ao pagamento do valor R$ 

9.899,87 (nove mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e sete 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária 

pelo INPC a partir da publicação desta sentença. Sem custas processuais 

a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de agosto de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 

de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000073-89.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSENILDA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, MULTILASER INDUSTRIAL 

S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DA PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA/INÉPCIA DA INICIAL Alega a 

Promovida MOVEIS ROMERA LTDA, ilegitimidade passiva, tendo em vista a 

sua condição de fornecedora do produto. O artigo 18 do CDC estabelece a 

responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor do produto 

pelos vícios apresentados por estes, sendo, portanto, a revendedora do 

produto parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, motivo pelo 

qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO As Promovidas suscitam incompetência deste Juízo, tendo em 

vista a necessidade de perícia técnica do bem em comento. Apesar das 

alegações da Promovida, resta claro que os documentos acostados a 

inicia, comprovam que o aparelho celular foi enviado para a assistência 

técnica, tendo as promovidas a oportunidade de produzir a prova 

necessária. Diante do exposto, resta claro que a perícia não fora realizada 

por desídia das Promovidas, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, em que as reclamadas estão mais aptas a provar o 

insucesso da demanda, que àquele a demonstrar a sua procedência, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O ponto 

crucial da presente ação é que a Promovente tem o fim de ver-se 

ressarcido dos prejuízos causados pelas Promovidas, haja vista que 

efetuou a compra de um APARELHO CELULAR, MARCA MULTILASER, 

MODELO P9003, PRETO C/ CAPAS, no valor de R$ 699,00 (SEISCENTOS E 

NOVENTA E NOVE REAIS) sendo que, após 02 (DOIS) dias de uso, 
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constatou a existência de vício (telefone travava). Aduz a parte 

Promovente, em síntese, que após constatar o vício no produto, procurou 

a assistência técnica da Promovida para efetuar o conserto, conforme 

comprovante apresentado junto com a inicial ID 11617094. Ressalta, 

entretanto, que até o momento não usufruiu do bem adquirido. Em suma, o 

Promovente postula pela substituição do aparelho celular, bem como pela 

condenação das reclamadas em danos morais. A 1ª Promovida, em sede 

de contestação, alega que a responsabilidade é do fabricante do aparelho 

celular. A Promovida MULTILASER, em sede de contestação, alega que o 

produto fora consertado, sendo assim indevida a indenização pleiteada. 

Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, verifico que, 

assiste razão a Promovente. 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. Cumpre-me ressaltar que as 

Promovidas não acostaram aos autos prova da restituição do aparelho 

celular. Nesse sentido, observo que a parte as Promovidas, apesar de 

contestar os fatos narrados na inicial, deixaram de demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Promovente, ônus que 

lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, o vício de qualidade do 

produto que frustra a expectativa do consumidor, quanto a sua utilização, 

deve merecer a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso ou a devolução do valor pago, de acordo com 

o artigo 18, §1º, inciso I e II do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, 

de acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é a substituição do aparelho celular. 

Inerente os danos morais, verifico que o direito também milita em favor da 

Promovente; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que 

experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos 

já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fabricantes para com seus consumidores. Nesse sentido. Demonstrado a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nestes 

autos, condenando a parte as Promovidas SOLIDARIAMENTE a 

substituição do aparelho celular por outro da mesma marca e modelo no 

prazo de dez dias, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 ( dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei 

nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 08 de 

agosto de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 08 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-51.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000082-51.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANA PAULA MOTA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

E CARGAS EIRELI Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. De proêmio, registra-se que a relação 

existente entre as partes fundamenta-se em contrato de transporte de 

passageiros e/ou coisas, que, por sua vez, caracteriza-se como espécie 

do gênero - contrato de prestação de serviços, razão pela qual atrai a 

incidência das normas protetivas direcionadas ao consumidor, consoante 

art. 3º da Lei nº 8.078/90. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que a reclamada 

está mais apta a provar o insucesso da demanda, que àquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A Promovente pugna pela reparação do dano moral 

decorrente de falha na prestação do serviço de transporte terrestre de 

passageiros, decorrentes das condições precárias dos veículos utilizados 

pela Promovida, bem como pelo atraso de mais de três horas para 

embarcar. A Promovida alega no mérito que não houve falha na prestação 

de serviços, pois os ônibus utilizados nos trechos CUIABÁ/VILHENA-RO 

estavam em perfeitas condições de circulações, bem como inocorrência 

de danos morais. Insta consignar que a Promovida não colacionou nos 

autos qualquer prova capaz de embasar sua tese defensiva. O ônus de 

prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: 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. Assim, tenho que a Promovente diante das provas 

anexadas aos autos logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do 

seu direito, confirmando em sua peça defensiva os atrasos nos horários 

previstos. Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e prestadores 

de serviço ou produto quando tais serviços ou produtos gerarem danos 

aos consumidores responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva 

dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e 

o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu 

viés protecionista, estabelece que nas demandas, cuja discussão seja 

fundamentada em relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério 

do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir à parte promovida 

(fornecedores e prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte 

hipossuficiente já comprovado minimamente (verossimilhança da 

alegação), conforme deferido anteriormente. Do cotejo das provas 

produzidas no feito limitadas pela exordial e contestação, tem-se 

defeituoso o serviço prestado pela empresa promovida devido a precária 

condição dos veículos de transporte, bem como pelo atraso da viagem 

sem qualquer justificativa, ausência de informação e assistência à parte 

Promovente, devendo a Promovida arcar com os danos decorrentes da 

prestação do serviço falho ao consumidor. Pois bem, de acordo com o 

meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para 

resolução da lide é o reconhecimento ao direito a indenização por danos 

morais; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que 

experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos 

já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores/prestadores de serviços para com seus consumidores. 

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285). Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o autor 
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Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). 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. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, a presente demanda, e, CONDENO a 

Promovida ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 03 de abril de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 03 

de abril de 2018. Claudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-69.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MOURA LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000139-69.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO MOURA 

LARA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A Promovida suscita incompetência deste 

Juízo, tendo em vista a necessidade de perícia técnica do bem em 

comento nos presentes autos. Apesar das alegações da Promovida, resta 

claro que os documentos acostados a inicial, comprovam que o aparelho 

celular foi enviado para a assistência técnica, tendo a promovida acostado 

aos autos o laudo técnico, prova suficiente para julgamento da lide. Diante 

do exposto, resta claro que a perícia já fora realizada, motivo pelo qual, 

DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. O ponto crucial da 

presente ação é que o Promovente tem o fito de ver-se ressarcido dos 

prejuízos causados pela Promovida, haja vista que efetuou a compra de 

um aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo A7-2017, no valor de R$ 

2.049,00 (DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS), conforme faz prova 

nota fiscal nº 227.320, sendo que, o aparelho trincou a tela sem 

impacto/queda. Aduz a parte Promovente, em síntese, que após constatar 

no dia 19/02/2018 defeito enviou o celular para a assistência técnica da 

Promovida SAMSUNG para efetuar o conserto. Ressalta, entretanto, que 

no dia 01/03/2018 recebeu email da assistência técnica, em que foi 

alegado que os danos físicos não são cobertos pela garantia, e que o 

valor do reparo seria de R$ 479,90 (quatrocentos e setenta e nove reais e 

noventa centavos). Motivo pelo qual postula pela restituição dos valores 

pagos, bem como pela condenação da parte reclamada em danos morais. 

A Promovida, em sede de contestação, alega que os técnicos 

especializados analisaram o celular e detectaram que houve uma 

queda/pressão, causa excludente de garantia. Inicialmente, devemos 

observar que apesar de o Autor alegar que efetuou o compra do aparelho 

celular no dia 0/12/2017, nota-se pela NOTA FISCAL (Id.: 12153912) que o 

bem móvel foi adquirido por pessoa estranha a lide processual, o que já 

comprova a ilegitimidade ativa. Ademais, o termo de doação acostados 

aos no Id.: 12153912, consta que tal doação ocorreu na data de 

08/03/2018, e conforme datas citadas do Promovente, o celular já 

apresentava o defeito em questão, qual seja, TELA TRINCADA. 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. Primeiramente, 

cumpre-me ressaltar que foi colacionado aos autos pela Promovida fotos 

do aparelho celular, onde consta o mesmo número de série constante da 

nota fiscal, o que comprova que o aparelho foi encaminhado a assistência 

técnica com a TELA TRINCADA. Assim, tenho que o Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a IMPROCEDÊNCIA do pedido de restituição dos valores pagos pelo 

Promovente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de agosto 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DO ROCIO SANTOS MAIA (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000135-32.2018.8.11.0050. REQUERENTE: VALERIA DO ROCIO SANTOS 

MAIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por VALERIA DO ROCIO SANTOS MAIA em face 

de BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Compulsando os autos, vejo que a parte Promovente fora devidamente 

intimado para emendar a inicial, o que, até a presente data, não o fez. 

Deste modo, não há nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia 

da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, em 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 de AGOSTO de 
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2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 20 

de AGOSTO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-73.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CAVALIERI HENNING (ADVOGADO(A))

WILMA ZAGO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000335-73.2017.8.11.0050. REQUERENTE: WILMA ZAGO NEVES 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Trata-se de Reclamação proposta por WILMA ZAGO NEVES em face de 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida 

informou o integral cumprimento da obrigação, conforme Id.: 

13205125/13205128. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida no Id.: 13226251, desde que conste no processo 

instrumento procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 20 de agosto de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 20 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

JOSIVAN DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000269-59.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSIVAN DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por JOSIVAN DA SILVA COSTA em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora desistiu da 

ação, conforme consta petição constante no Id.: 14588172. Decido. Há 

que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após 

regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do 

réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

20 de AGOSTO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 20 de AGOSTO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 035/2018 - DF

 Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO o afastamento da servidora Elcie Cristina Martins, 

Gestora Judiciária Substituta da 3ª Vara desta Comarca, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, a contar de 20.08.2018, com término previsto para 

18/09/2018, para tratamento de saúde;

 RESOLVE:

Art. 1.º DESIGNAR o servidor Leandro Castro Pini, Analista Judiciário, 

matrícula 21165, para exercer a função de Gestor Judiciário na 3ª Vara de 

Campo Verde, no período de 20/08/2018 a 18/09/2018, durante o 

afastamento da titular.

Art. 2º. Publique e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Campo Verde, 20 de agosto de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000496-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. T. (AUTOR(A))

J. C. D. (ADVOGADO(A))

A. E. F. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. M. (ADVOGADO(A))

S. A. T. (RÉU)

I. M. T. (RÉU)

A. T. (RÉU)

G. S. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 21 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 18 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1000496-25.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: ALIMENTOS 

- LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69); Espécie: [Alimentos, Guarda, 

Regulamentação de Visitas, Fixação] Partes do processo: Parte Autora: G. 

G. T. e outros Parte Ré: ADELAR TAFAREL e outros (2) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000496-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. T. (AUTOR(A))

J. C. D. (ADVOGADO(A))

A. E. F. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. M. (ADVOGADO(A))
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S. A. T. (RÉU)

I. M. T. (RÉU)

A. T. (RÉU)

G. S. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 21 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DOS 

REQUERIDOS E SEUS ADVOGADOS acerca da audiência designada para 

o dia 18 de Setembro de 2018, às 14:00 horas , a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1000496-25.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: ALIMENTOS 

- LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69); Espécie: [Alimentos, Guarda, 

Regulamentação de Visitas, Fixação] Partes do processo: Parte Autora: G. 

G. T. e outros Parte Ré: ADELAR TAFAREL e outros (2) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001242-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI (ADVOGADO(A))

MARCELO DOMINGOS DE ARAUJO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE PEREIRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº 1001242-11.2018.8.11.0051 Fixação de Visitas Despacho. 

Vistos etc. Dada a frequência com que se conciliam as partes em ações 

de família, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 de agosto de 

2018, às 17:30 horas de Mato Grosso. CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). A Requerida poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da 

audiência de conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo 

de resposta fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação (art. 335, II, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de julho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81904 Nr: 1784-85.2014.811.0051

 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: Paulo Prati, Benjamin Alecrim Prati, Yara Alecrim 

Andrade Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, Paulo Robson Prati - OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, André Stumpf Jacob Gonçalves - 

OAB:5362 OAB/MT

 Decido.Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do 

art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o 

feito.Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao 

pagamento de eventuais custas remanescentes. Honorários conforme 

acordado.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 464-97.2014.811.0051

 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: Antonio Bonfim Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanirda Bressan, Cooperativa de Credito de 

Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Autos n° 464-97.2014.811.0051 - 80177

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal da Requerida, DETERMINO que 

se solicitem informações pelos Sistemas Renajud, Siel e Infojud, acerca de 

seu endereço.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a sua citação, observando-se 

as advertências consignadas na decisão inicial.

Após, INTIME-SE o Requerente, por meio do seu Procurador, para que 

requeira o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81610 Nr: 1596-92.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Cavallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Isto posto, MANTEM-SE a proposta de honorários apresentada pelo 

Perito.Dessa forma, INTIME-SE o Requerente Wilson Cavallo para que 

promova o depósito integral dos honorários periciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão da prova. Na hipótese de inércia, em 

entendo pertinente, poderá o Requerido depositar os honorários 

periciais.Por fim, efetuado o depósito, nos termos do art. 465, § 4º do 

NCPC, DEFIRO o pedido feito pelo Sr. Perito para determinar a pronta 

transferência do equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

periciais à conta corrente informada (p. 87/90).Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente alvará.No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de p. 

80/81.Cumpra-se.  In t ime-se.  Expeça-se o  necessár io .À s 

providências.Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 321-11.2014.811.0051

 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: Posto Campo Verde Ltda, Darcy Eberhard, Maicon 

Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT
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 Pelo exposto, e nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes 

os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR rescindido o contrato 

celebrado pelas Partes e CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação.CONDENO a Requerida 

a restituir, em dobro, os valores cobrados a mais do que os estipulados 

em contrato, nos moldes do parágrafo único do art. 42, do Código de 

Defesa do Consumidor.Em continuidade, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, 

do NCPC, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% da condenação.No 

mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por 

parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 13 de 

agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33691 Nr: 238-97.2011.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOdN, FCIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 238-97.2011.811.0051 - 33691

Guarda

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que o Requerente 

possuía como procurador o Dr. Eliel Alves de Sousa.

É de notório conhecimento desta Comarca o falecimento do referido 

advogado.

Dessa forma, nos termos do art. 313, I, do novo Código de processo Civil 

determinar-se-á a suspensão do processo, para que a Parte Autora 

nomeie novo advogado sob pena de extinção do feito.

Isso posto, DETERMINO a suspensão do feito.

INTIME-SE pessoalmente o Requerente, no endereço declinado na inicial, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nomeie novo advogado, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 313, § 3º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31971 Nr: 2085-71.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCOX, Wagnel Xavier, Maria Julia Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlei da Silva Moreira, Ricardo Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846

 Autos n° 2085-71.2010.811.0051 - 31971

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal da Requerida, DETERMINO que 

se solicitem informações pelos Sistemas Renajud, Siel e Infojud, acerca de 

seu endereço.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a sua citação, observando-se 

as advertências consignadas na decisão inicial.

Do contrário, se ainda assim impossível a localização da Parte, 

DETERMINO sua citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Nessa 

hipótese, NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador do Requerido.

Após, INTIME-SE o Requerente, por meio do seu Procurador, para que 

requeira o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142174 Nr: 1364-41.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni dos Santos Senger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22916 Nr: 887-67.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Mariana Indústria e Comércio, Jairo Luis 

Grasel, Mara Grasel, Marco Antonio Esteves da Rocha - Espólio, Analuiza 

Skaf dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barufaldi Advogados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Domingos da Silva - 

OAB:4907B/MT, Armando Vicente Novaczyk - OAB:3391/MT, Daniele 

Luizari Stábile - OAB:10.420/MT, Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Silvia Assuka Carrion Okabe - OAB:10.527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarissa Bottega - 

OAB:6650/MT, Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT

 Autos nº 887-67.2008.811.0051 - 22916

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

Da leitura dos autos, verifica-se circunstância que desautoriza o imediato 

julgamento do feito. A toda evidência, os argumentos lançados nos autos 

dos Embargos de Terceiro n°. 2403-25.2008.811.0051, Id. 24447 guardam 

similaridade com os aqui lançados.

A corroborar, em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, 

presumidamente por ser questão se segredo de justiça, não foi possível 

identificar a fase processual que se encontra o Recurso Especial 

interposto pelas partes nos autos dos aludidos Embargos de Terceiro.

Assim, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, digam 

aos autos sob a alegada causa de suspensão, ou, em sendo o caso, 

informem a coisa julgada em relação ao referido processo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116653 Nr: 5621-80.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 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, manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, retro colacionada, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de possível extinção do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111256 Nr: 3022-71.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 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, juntar nos autos as 

guia devidamente pagas, para distribuição da carta precatória, na comarca 

de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105422 Nr: 1036-82.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1036-82.2016.811.0051 - 105422

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância da Exequente com os cálculos 

apresentados pelo Executado, HOMOLOGO os cálculos de p. 101 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116295 Nr: 5372-32.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE CARLOS BERTUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONE CARLOS BERTUZZI, Cpf: 

04810691942. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de DIONE CARLOS BERTUZZI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de pagamento de 

tributo., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5780/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/06/2012

 - Valor Total: R$ 2.088,73 - Valor Atualizado: R$ 2.088,73 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de 

prestigiar a citação pessoal da parte Executada, SOLICITEM-SE, pelos 

Sistemas INFOJUD e SIEL, informações acerca do atual endereço da 

Parte.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte 

Executada, observando-se as advertências consignadas na decisão 

inicial.Do contrário, se impossível a localização das Partes, DEFIRO, desde 

logo, o pedido de citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, esgotado o prazo sem 

manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria do Estado, a fim 

de que indiquem bens disponíveis da parte Executada, sob pena de 

suspensão do feito.Por fim, POSTERGO para depois da penhora a 

nomeação de Curador à parte Executada. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 de agosto 

de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 20 de agosto de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81905 Nr: 1785-70.2014.811.0051

 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: Lirio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior, Benjamin Alecrim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5362, 

André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Luiz Antonio 

Giroldo Filho - OAB:17143

 A u t o s  n °  1 7 8 5 - 7 0 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1 - 8 1 9 0 5 A d j u d i c a ç ã o 

CompulsóriaSentença.Vistos etc..Decido.Assim, HOMOLOGO o ajuste 

celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, declarando extinto o feito.Nos termos do art. 90, §3º do 

NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de eventuais custas 

remanescentes. Honorários conforme acordado.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 14 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80040 Nr: 379-14.2014.811.0051

 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: Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 Autos n° 379-14.2014.811.0051 -  80040Obr igação de 

FazerSentença.Vistos etc..Decido.Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

declarando extinto o feito.Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso 

as Partes ao pagamento de eventuais custas remanescentes. Honorários 

conforme acordado.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com 

as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73933 Nr: 2920-88.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concórdia Materiais para Construção e 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos nº. 2920-88.2012.811.0051 - 73933

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido feito pela parte Exequente para determinar o 

sobrestamento do feito pelo prazo requerido.

 Encerrado o prazo sem manifestação da parte Exequente, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79252 Nr: 4054-19.2013.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

de Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granule Exportadora e Importadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4054-19.2013.811.0051 - 79252

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação da Requerida, DETERMINO que se 

solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca de seu 

endereço atualizado.

Em sendo localizado o endereço, EXPEÇA-SE o necessário à citação da 

Requerida, atentando-se para as advertências indicadas no despacho 

inicial.

Se impossível a localização do Requerido, INTIME-SE a Requerente para 

que solicite o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33837 Nr: 381-86.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Regina Cocco, Jackson Sheldon Cocco, Jackeline 

Chayane Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Anaídes Cabral Netto - 

OAB:7.859-B/MT, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Correa 

Minhoto - OAB:OAB/SP 177.342

 Autos nº. 381-86.2011.811.0051 - 33837

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de levantamento de valores efetuado pelos Exequentes.

 Para tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará.

No mais, dada a prévia disposição do Executado em cumprir a 

condenação, INTIME-SE a Executado para que efetue o depósito voluntário 

do saldo remanescente, sob pena de iniciarem-se os atos expropriatórios.

Em sendo verificado o depósito complementar, INTIMEM-SE os Exequentes 

para o que de direito.

Na hipótese de não cumprimento voluntário da obrigação, voltem-me 

CONCLUSOS os autos.

Em continuidade, ao que diz respeito ao pedido de cumprimento de 

sentença ajuizado pela Executada, INTIME-SE a Parte Executada – ora 

Exequente, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, acrescida das custas 

processuais eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos 

atos expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 

10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118185 Nr: 314-14.2017.811.0051

 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: FTSD, MAFS, AGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Lage de Almeida 

- OAB:38.536/PE, Daniele Lima Diniz - OAB:30.627/PE, Kezia Hayana 

Nunes de Souza - OAB:38.542/PE

 Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Salvo melhor juízo, a petição de interposição do recurso de apelação 

parece completa.

Assim, INTIME-SE a Apelada, na pessoa dos ilustres Defensores Públicos, 

para que apresentem suas contrarrazões.

Em seguida, ENCAMINHEM-SE os autos à instância superior.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17402 Nr: 3295-02.2006.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equagril S/A - Equipamentos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portbraz Indústria Exportação e Importação de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcio Clovis Pelanda - 
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OAB:26.360/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82727 Nr: 2374-62.2014.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izarina dos Santos Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Ribeiro Duarte - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5105 Nr: 1016-82.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helvio Luiz Kovaleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirsail Gabriel da Silva, Mirsail Gabriel da Silva 

Júnior, Luciano Denti, Espólio de Mauro Gasparelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473, José 

Esteves de Lacerda Filho - OAB:OAB/MT2.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - OAB:56648-PR, 

Juliano Muniz Calçada - OAB:, YNÁCIO AKIRA HIRATA - 

OAB:45513-SP, Ynacio Akira Hirata - OAB:45513/SP

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até 

presente data a Parte Executada, devidamente intimada, não apresentou 

as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115091 Nr: 4729-74.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Terra Roxa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Cazari Nicchio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELICELSO SALES DE CAMPOS - 

OAB:44501

 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, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de devolução da presente missiva à origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110996 Nr: 2890-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): White Cotton Comercio Textil Ltda, Ulisses 

Zonari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111199 Nr: 3000-13.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vesle Móveis e Eletrodomésticos Ltda, VESLE 

HOLDING LTDA, HANEMAN ALVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123893 Nr: 2847-43.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Souza Filho-ME, Elias de Souza Filho, 

Dielton Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111244 Nr: 3015-79.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSE ANTONIA LEDUR, CINTIA LEDUR TACK, 

Agrofert Fertilizantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74204 Nr: 3191-97.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jorge Mezzomo, Nair Terezinha de Matia Mezzomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acir Angelo Mezzomo, Karoline Fernanda 

Mezzomo, Angelica Aryane Mezzomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Ivanir Locatelli - OAB:PR 39.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Pelo exposto, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, 

combinado com art. 179 do Novo Código Civil, DECLARO a decadência do 

direito alegado pelos Requerentes, dando à lide resolução de mérito. Na 

forma do art. 85, § 2º, do NCPC, CONDENO os Requerentes ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

no que corresponder a 15% do valor atualizado da causa, observando-se, 

em especial, a baixa complexidade da causa.Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por 

parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no 

prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 10 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112506 Nr: 3656-67.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SALES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:171.045/SP, Washington Faria Siqueira - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3656-67.2016.811.0051 - 112506

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamento S.A., instituição financeira devidamente qualificada, em 

face de Danilo Sales do Nascimento, igualmente qualificado.

Recebida a inicial, determinou-se a apreensão do veículo da garantia, com 

a correspondente anotação da restrição no cadastro de trânsito.

Antes mesmo da citação do Requerido, o Requerente informou a 

celebração de acordo entre as Partes.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em vista o acordo extrajudicial informado nos autos, mostra-se 

evidente a perda superveniente do objeto da presente ação.

 Assim, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários, já que o Requerido jamais integralizou a 

lide.

PROMOVA-SE, por fim, o levantamento da constrição lançada no cadastro 

do veículo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116825 Nr: 5737-86.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vlademir Dartora Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VLADEMIR DARTORA RIBEIRO, Cpf: 

03635948179, Rg: 2150326-3, Filiação: Clarice Terezinha Dartora e Luis 

Pinto Ribeiro, data de nascimento: 21/11/1990, natural de Campos 

Novos-SC, solteiro(a), motorista, Telefone 066 996422735. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de VLADEMIR DARTORA RIBEIRO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de pagamento 

do tributos., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6870/2016, 6871/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2015

 - Valor Total: R$ 4.160,17 - Valor Atualizado: R$ 4.160,17 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de 

prestigiar a citação pessoal da parte Executada, SOLICITEM-SE, pelos 

Sistemas INFOJUD e SIEL, informações acerca do atual endereço da 

Parte.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte 

Executada, observando-se as advertências consignadas na decisão 

inicial.Do contrário, se impossível a localização das Partes, DEFIRO, desde 

logo, a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, esgotado o prazo sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria do Estado, a fim de que 

indiquem bens disponíveis da parte Executada, sob pena de suspensão do 

feito.Por fim, POSTERGO para depois da penhora a nomeação de Curador 

à parte Executada. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 21 de agosto de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74204 Nr: 3191-97.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jorge Mezzomo, Nair Terezinha de Matia Mezzomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acir Angelo Mezzomo, Karoline Fernanda 

Mezzomo, Angelica Aryane Mezzomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Ivanir Locatelli - OAB:PR 39.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Autos n°. 3191-97.2012.811.0051 - 74204

Anulatória

Despacho.

Vistos etc.

A fim de prestigiar a citação pessoal das Requeridas Karoline e Angélica, 

e ainda, visando evitar futura arguição de nulidade, DETERMINO que se 

solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca do endereço 

atualizado.

Em sendo o caso, CITEM-SE as Requeridas para que, querendo, 

apresentem resposta, sob pena de revelia, nos termos já delineados no 

despacho inicial.

Do contrário, se ainda assim impossível a localização da Parte, 

DETERMINO sua citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Nessa 

hipótese, NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador das 

Requeridas.

Após, INTIME-SE o Requerente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de abril de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91070 Nr: 1072-61.2015.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 
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de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca da ref.38, sobre a certidão de óbito 

da parte requerida, bem como requerer o que entender de direito. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144698 Nr: 2527-56.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Magri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para se manifestar 

acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75571 Nr: 546-65.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ênio Cristófolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A/MT, Tenille Pereira Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (JARDIM BELVEDERE), 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 

intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144824 Nr: 2579-52.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Modesto de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para se manifestar 

acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112556 Nr: 3673-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Valente Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veículos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(quinze) dias, apresente sua IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada 

pela parte requerida na Ref. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94483 Nr: 2195-94.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para se manifestar 

acerca do laudo pericial, de ref.49, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137171 Nr: 9393-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Almandes França Cambraia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para se manifestar 

acerca do laudo pericial, de ref.29, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144690 Nr: 2522-34.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Pereira Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para se manifestar 

acerca do laudo pericial, de ref.19, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142113 Nr: 1337-58.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GABRIEL LORENZZATTO, OAB/MT 20.692-O, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente RIC COMÉRCIO 

ATACADISTA ALGODÃO LTDA., na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/09/2018, às 15h00min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138834 Nr: 10243-71.2017.811.0051

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente feito, razão pela qual 

DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. . Por consequência, dadas às 

especificidades do caso em apreciação, SUBSTITUO a medida protetiva de 

acolhimento institucional pelo encaminhamento do adolescente à sua 

genitora, mediante termo de responsabilidade (art. 101, I, do ECA) e 

inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e 

ao adolescente (art. 101, II), a ser efetivado pelo CREAS..Com trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas, anotações e 

formalidades de estilo.Publique-se e Intimem-se. CUMPRA-SE com 

urgência, no plantão judicial e pelo Oficial de Justiça plantonista, servindo 

a presente como mandado de desacolhimento.Campo Verde, 08 de março 

de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 403 de 791



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 109454 Nr: 2216-36.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. D. Mochnacz & Cia Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos n. 2216-36.2016.811.0051 (código 109454).

Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito com 

Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela.

 Vistos etc.

 T. D. MOCHNACZ & CIA LTDA ME, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente ação revisional de contrato bancário c/c repetição de 

indébito em face do BANCO DO BRASIL S.A, também já qualificado, 

visando à readequação das cláusulas de contrato firmado entre eles.

Alega, em síntese, que mantém conta corrente sob junto à instituição 

financeira requerida, a partir da qual foram firmados os contratos nº 

303.708.055, nº 303.709.271, nº 303.709.359, nº 86.904.137, nº 

303.708.649 e nº 40/02969-07.

Salienta que os respectivos contratos contêm inúmeras ilegalidades e 

abusividades que favorecem apenas a instituição financeira, razão pela 

qual pretende sejam revistos judicialmente.

Neste contexto, pugna a redução dos juros remuneratórios, a exclusão da 

capitalização de juros, o afastamento da mora e a consequente exclusão 

dos encargos contratuais moratórios, bem como a devolução em dobro 

dos valores pagos indevidamente e a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais e materiais.

 Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos débitos 

referentes aos contratos em discussão e o depósito mensal dos valores 

incontroversos.

A tutela de urgência pretendida fora indeferida, diante da inexistência dos 

requisitos ensejadores, bem como determinada a citação da requerida 

para, querendo, responda a presente ação, sob pena de confissão e 

revelia (Ref. 10).

 O banco requerido, devidamente citado (ref. 23), apresenta contestação 

e alega, preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis e, no 

mérito, discorre sobre a legalidade das cláusulas contratuais 

convencionadas entre as partes (Ref. 28).

 Audiência de conciliação restou inexitosa (ref. 29).

Impugnação à contestação consta na Ref. 34.

Oportunizada a especificação de provas (ref. 35), a parte autora informa 

que não possui interesse na produção de provas (Ref. 38) e o requerido 

permanece inerte (ref. 39).

É o breve relato.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, convém registrar que sendo o feito distribuído sob a vigência do 

antigo Código de Processo Civil, devem-se respeitar os atos processuais 

e a situação jurídica já consolidada sob a vigência daquela norma (art. 14 

do NCPC), de modo que se aplica ao presente caso tanto o disposto antigo 

CPC, quanto o previsto na norma processual atualmente em vigor.

I – DO JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO.

Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual.

 Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do 

NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente 

para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições 

pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o estado em 

que se encontra o processo.

Neste sentido lecionam LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO CRUZ 

ARENHART e DANIEL MITIDIERO:

2. Cabimento. O art.355, CPC, arrola as duas hipóteses em que tem 

cabimento resolver de maneira imediata o mérito, julgando o juiz 

procedente ou improcedente o pedido formulado pelo demandante (art. 

487, I, CPC). O critério que legitima o julgamento imediato do pedido e que 

está presente nos dois incisos do artigo em comento é a desnecessidade 

de produção de provas em audiência. Tem o juiz de estar convencido a 

respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar 

imediatamente o pedido. Não sendo cabível a colheita de prova oral 

(depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas, art. 361, II e III, CPC) nem 

a obtenção de esclarecimentos do perito a respeito do laudo pericial 

(art.361,I, CPC), cabe o julgamento imediato do mérito. (in Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 378).

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide nos moldes do art. 355, I, do NCPC.

 II – DAS PRELIMINARES.

II.1 – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.

O requerido alega que a parte requerente deixou de atender o disposto 

nos arts. 330, IV e 320, ambos do NCPC.

Entretanto, não se pode olvidar que a parte autora pode instruir o feito com 

todas as provas que entende pertinentes ao deslinde da questão, mas 

somente é obrigado a carrear aos autos aqueles documentos 

imprescindíveis à propositura da ação. Deveras, há diferenças evidentes 

entre o dever de trazer aos autos determinados documentos e o ônus da 

prova de suas alegações.

 Sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e 

DANIEL MITIDIERO, com o brilhantismo, lecionam:

[...] Os documentos indispensáveis à propositura da ação são os Prova 

Documental e Documentos Indispensáveis. Não se pode confundir prova 

documental com os documentos indispensáveis para propositura da ação 

(art. 320, CPC).A parte tem o dever de apresentar os documentos 

indispensáveis, ao passo que tem apenas o ônus de provar. Em alguns 

procedimentos exige-se que o autor prove determinados requisitos. Sem a 

prova desses requisitos não há como o processo prosseguir obedecendo 

ao procedimento especial. Se não for apresentado documento 

indispensável à propositura da ação, o juiz deve determinar que o autor o 

apresente (art.321, CPC). Caso a omissão do autor não seja suprida, a 

petição inicial tem de ser indeferida, extinguindo-se o processo sem 

resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, CPC). A parte tem o dever 

de apresentar em juízo os documentos indispensáveis, sob pena de 

extinção do processo. Contudo, tem somente o ônus de provar as suas 

alegações. A parte pode liberar-se desse ônus produzindo, se for o caso, 

prova documental. O art. 434, CPC, incide exatamente nesse ponto, 

definindo o momento em que a parte tem o ônus de apresentar a prova 

documental que pretenda utilizar para demonstrar suas alegações) (in 

Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 447). (destaquei).

Nesse panorama, documento indispensável é aquele que se ausente, 

obsta o conhecimento do mérito da pretensão pela parte autora, enquanto 

que a falta de prova de suas alegações acarreta a improcedência de seu 

pleito.

Na espécie, a parte requerente postula a exibição dos contratos cuja 

revisão é pretendida, o que fora deferido por este Juízo (ref. 10). Logo, 

inexistindo insurgência do requerido mediante interposição do recurso 

cabível, tem-se que tal providência lhe competia.

Destarte, não há que se falar em ausência de documentos indispensáveis 

ao ajuizamento da demanda. REJEITO, pois, a prefacial.

III - DO MÉRITO.

III. 1 – DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA e DA APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Primeiramente, cabe ressaltar que o contrato realizado entre as partes é 

regido pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, pois presentes 

os pressupostos consumeristas (arts. 2º e 3º, parágrafo 2º, CDC), 

configurando o requerente como consumidor e o banco requerido como 

fornecedor do serviço de natureza financeira/creditícia.

No caso, não há falar-se em impossibilidade de revisão de contratados em 

face da aplicação do princípio da pacta sunt servanda.

De fato, a revisão contratual não viola tal princípio, nem o ato jurídico 

perfeito - art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal - uma vez que, 

conforme a norma do art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do 
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Consumidor e a teoria moderna, devem ser relativizados para possibilitar a 

alteração ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas 

ou ilegais que submetam alguma das partes ou que tenham sido impostas 

ao livre arbítrio do hipersuficiente sem a manifestação de vontade do 

adverso.

Nesta linha de intelecção, não se sustenta o argumento de que o 

cumprimento do contrato seria obrigatório por ter sido firmado livremente 

pelas partes, sem qualquer erro, coação ou abuso.

No mais, é cediço que o equilíbrio da relação contratual é um direito que 

assiste ao consumidor, que também tem suporte nas mais elementares 

regras de Direito Civil, estando superada a velha prática do pacta sunt 

servanda ante o princípio da relatividade do contrato, aplicável diante do 

fato de que a realidade histórica é mutável, devendo o próprio ajuste 

acompanhar o novo contexto histórico, social e econômico, preservando o 

equilíbrio contratual devido em virtude da necessária igualdade entre os 

contratantes.

NELSON NERY JÚNIOR, em “Código de Defesa do Consumidor comentado 

pelos autores do projeto”, 5ª ed., pág. 401:

As cláusulas abusivas não se restringem aos contratos de adesão. Mas a 

todo e qualquer contrato de consumo escrito ou verbal, com a supremacia 

do fornecedor sobre o consumidor, pode ocorrer em qualquer contrato, 

concluído mediante qualquer técnica contratual. O CDC visa proteger o 

consumidor contra cláusulas abusivas tout court e não somente o 

aderente do contrato. Daí a razão de as cláusulas abusivas estarem 

tratadas pelo CDC em seção diversa do regulamento do contrato de 

adesão, significando terem abrangência para além dessa forma de 

contratação em massa. (destaquei).

Com relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos celebrados pelas instituições financeiras, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça restou consolidada com a edição da Súmula 

nº 297, que dispõe, in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”.

Como se vê, tem-se como patente a revisão de cláusulas contratuais, 

razão pela qual rejeito o argumento a parte requerida.

Destaca-se, por fim, que a apreciação jurisdicional limitar-se-á aos 

pedidos expostos, pois, muito embora promova-se a aplicação do CDC, ao 

juiz é defeso promover a revisão ex officio de todas as cláusulas 

contratuais firmadas (Súmula 381 do STJ).

Superadas a incidência da Lei Consumerista nos contratos bancários, 

impende sejam analisados os demais pontos atacados.

III.2. – DA NULIDADE DO CONTRATO (CLÁUSULAS ABUSIVAS).

De elementar conhecimento que os contratos num contexto, prezando por 

sua função social, zelando para que não desrespeitem preceitos de ordem 

pública e para que mantenham o efetivo equilíbrio entre as partes, não 

sendo fonte de vantagem excessiva ou enriquecimento ilícito de um dos 

contratantes à custa do outro, tem sido objeto constante das ações de 

revisão.

Todavia, essas revisões visam excluir do negócio entabulado entre as 

partes as cláusulas abusivas, e não a nulidade do contrato.

 Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. [...]. DIREITO DO 

CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, da Lei nº 

8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos 

contratos, relativizando o rigor do Pacta Sunt Servanda e permitindo ao 

consumidor a revisão do contrato em duas hipóteses: por abuso 

contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de 

fato superveniente (Teoria da Imprevisão). Hipótese dos autos em que o 

desequilíbrio contratual já existia à época da contratação uma vez que o 

fornecedor inseriu unilateralmente nas cláusulas gerais do contrato de 

adesão obrigações claramente excessivas, a serem suportadas 

exclusivamente pelo consumidor. [...]. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJRS - Apelação Cível Nº 70027540897, Décima Terceira Câmara Cível, 

Relatora: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 19/02/2009) 

(destaquei).

Dessa forma, a ação revisional, serve para restabelecer o equilíbrio 

contratual.

III.3 - DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

Em relação à limitação das taxas de juros remuneratórios, só pode ser 

bem analisada depois de verificada a evolução histórica dos vários 

diplomas legais que, desde a época do Código Civil de 1916, vem tratando 

do tema.

De início, com a promulgação e publicação do diploma civil anterior, 

seguindo-se o liberalismo da época, tinha-se a total liberalidade na fixação 

dos encargos remuneratórios. Por expressa disposição legal, as partes, 

desde que assim dispusessem no corpo do instrumento contratual, 

poderiam fixar quaisquer taxas remuneratórias. Essa, a previsão do art. 

1.262 do Código Civil Revogado:

Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao 

empréstimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis. Esses juros podem 

fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem 

capitalização.

Daí se infere que a taxa legal, prevista no art. 1.062 do mesmo diploma, 

servia apenas em caso de omissão contratual, em aplicação subsidiária. 

Prevendo-se, no contrato, a incidência de juros remuneratórios, sem, 

contudo, determinar a sua taxa, aplicava-se o montante reviso no art. 

1.062 do Código de 1916.

Ocorre que essa plena liberalidade não sobreviveu à denominada Lei da 

Usura. É que, com o advento do Decreto 22.626/33, o ordenamento jurídico 

pátrio exclui, por completo, a possibilidade de fixação de juros 

remuneratórios em patamar superior ao dobro da taxa legal. Veja:

Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em 

quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.

As normas financeiras, portanto, conheceram os dois extremos: 

passou-se do liberalismo total à restrição absoluta. Com o advento do 

Decreto 22.626/33, dito Lei da Usura, impediu-se a fixação de qualquer 

taxa de juros superior ao dobro da legal.

 Essa restrição, vale dizer, era de aplicação genérica. Aplicava-se ao 

mercado financeiro como um todo, aí incluídas as instituições financeiras. 

À época, não havia qualquer diferenciação normativa entre os 

componentes do sistema financeiro e quaisquer outras pessoas físicas ou 

jurídicas.

Em 1964, porém, publicou-se a Lei 4.595/64, visando à regulamentação da 

política e instituições monetárias do país. Além de tratar do sistema 

financeiro nacional, criou o Conselho Monetário Nacional.

A partir desse instante, parte considerável da doutrina vislumbrou uma 

bifurcação das normas sobre os juros convencionais. Para abalizada 

parcela da doutrina e da jurisprudência, havia um regime normativo próprio 

das instituições financeiras, regido pela Lei 4.595/64, e outro, aplicável às 

demais pessoas físicas e jurídicas, este regulado pelo Decreto 22.626/33.

Essa dicotomia de tratamento tem mesmo razão para existir. É que a 

atividade exercida pelas instituições financeiras, especialmente aquelas 

de captação e repasse de moeda, guarda próxima relação com a política 

monetária nacional. E a própria natureza dessa atividade torna 

absolutamente indesejável a pré-fixação de uma taxa única de juros 

remuneratórios. Tal questão já foi bem analisada pelo Supremo Tribunal 

Federal, que, nas palavras do relator Ministro Eros Grau, assim se 

posicionou na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2591:

Os fatores que permeiam a política macroeconômica de um país, entre eles 

a TAXA DE JUROS, são questões mutáveis no tempo. Como tal, deve ter a 

flexibilidade adequada exigida pelas flutuações conjunturais e estar, 

portanto, subordinada ao órgão regulador e com competência institucional 

de implementar tal política.

Neste mesmo sentido:

Não há pré-fixação ou petrificação de TAXA DE JUROS por meio de lei, 

uma vez que essa prática é incompatível com o dinamismo e a flutuação 

dessa área de economia.

 Infere-se assim que, na figura do Conselho Monetário Nacional, órgão 

diretivo da atividade financeira nacional, com a função institucional de bem 

regular tal parcela da economia brasileira. Entre suas funções, como bem 

demonstrado pelo MINISTRO EROS GRAU no julgamento colacionado, 

inclui-se justamente a definição do modelo das taxas de juros aplicáveis 

pelas instituições financeiras.

E o CMN, ao definir o modelo pátrio dos juros convencionais – ao contrário 

do afirmado pela parte Requerente – expressamente adotou o sistema da 

liberdade de estipulação entre as partes. Com efeito, esse o teor da 

Resolução 1.064/85:

Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos 

comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a 

taxas de juros livremente pactuáveis.

É certo que a Lei 4.595/64 parece atribuir ao Conselho Monetário Nacional 

apenas a possibilidade de limitar as taxas de juros aplicadas pelas 

instituições que compõem o sistema financeiro nacional. Essa, aliás, a tese 

defendida pela parte requerente.

Entretanto, tal previsão legal deve ser lida dentro de certos parâmetros. É 
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que o mandamento do art. 4º, IX, da Lei 4.595/64 se insere em um sistema 

de livre pactuação dos juros convencionais. Assim, por certo que a 

atividade do CMN só poderia ser a de regular os juros mediante definição 

de um teto.

Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal, ao deliberar sobre os 

juros convencionais aplicados pelas instituições financeiras, no enunciado 

596 de sua Súmula de jurisprudência, concluiu pela possibilidade de livre 

pactuação dos juros. Veja:

Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 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.

Cumpre ressaltar que tal enunciado, proclamado antes do advento da 

Constituição Federal de 1988, não sofreu qualquer influência do antigo art. 

192, § 3º, da Carta Política. É que, pronunciando-se sobre a questão, o 

próprio STF entendeu que o referido dispositivo constitucional não era 

auto-aplicável.

Ainda que parecesse que, a uma primeira vista, o legislador, ou mesmo o 

órgão institucional correspondente, não poderia fixar uma taxa superior 

àquela prevista no art. 192, § 3º, da Lei Maior – justamente por ser ela a 

Lei Maior – fato é que, pela dinâmica do sistema financeiro pátrio, e a sua 

íntima relação com a política monetária, já explanada acima, não se pode 

desejar a definição de uma taxa de juros convencionais imutável, mesmo 

que aposta no texto constitucional.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal expediu súmula vinculante, 

uniformizando, assim a manifestação judicial acerca do tema, in verbis:

 Súmula Vinculante 7: A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela emenda constitucional 40/03, que limitava a 

taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à 

edição de lei complementar.

Veja que, nos termos do art. 2º da Lei 11.417/06, a manifestação do 

Supremo Tribunal Federal, feita nos termos ali delineados, direciona a 

manifestação das instâncias inferiores:

Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 

após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado 

de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 

prevista nesta Lei.

Por isso é que, em decorrência do próprio sistema econômico e financeiro, 

e também por conta da vinculação proveniente da Súmula Vinculante 07 

do STF, tem-se que as instituições financeiras não podem sofrer aquelas 

limitações comuns aos demais entes privados

Mas o fato de a legislação ordinária – ou mesmo a constitucional – não ter 

imposto um limite fixo e imutável das taxas de juros relativas às instituições 

que compõem o sistema financeiro nacional não significa, por si só, a 

possibilidade de serem fixados juros a taxas exorbitantes.

Como se sabe, o ordenamento jurídico não se compõe de normas isoladas. 

Bem ao contrário, há verdadeira conexão entre os vários sistemas 

normativos e, assim, a boa interpretação depende inevitavelmente da 

análise do sistema jurídico como um todo.

Uma interpretação sistemática das normas financeiras e consumeristas, 

portanto, só pode permitir a conclusão de que as taxas de juros 

praticadas pelas instituições financeiras, ainda que livres perante aquelas, 

sofrem limitação destas. Essa, a expressa disposição do art. 51, do 

Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(…)

 IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Por este motivo, e tendo em vista a inexistência de regra jurídica 

específica que estabeleça limitações às taxas praticadas pelas 

instituições financeiras, a jurisprudência vem adotando o critério da média 

de mercado para se aferir a abusividade.

Nesse passo, ter-se-á por abusiva a taxa de juros que exceda 

consideravelmente a média praticada no mercado para o período e 

modalidade contratados. Oportuno transcrever, então, o posicionamento 

do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria ora submetida à 

apreciação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO 

BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382 DO STJ.

1. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros 

remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da 

taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo 

necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa 

diverge da média de mercado. Precedentes. 2. A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade (Súmula 382/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ AgRg no Ag 1371379/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012) 

(destaquei).

Importante registrar, também, que embora esta magistrada já tenha fixado 

como parâmetro o custo efetivo total do contrato para se aferir a 

abusividade dos juros remuneratórios, é cediço que o CET não se refere 

apenas à remuneração do capital, isto é, aos juros remuneratórios.

Acerca dos componentes do “Custo Efetivo Total", o Banco Central do 

Brasil, esclarece:

 O CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo 

todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve 

englobar não apenas a taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros 

e outras despesas cobradas do cliente. (Disponível em 

http://www.bcb.gov.br/?CETFAQ).

 Constata-se, portanto, que o CET não é sinônimo de juros remuneratórios.

 Não basta a parte requerente, porém, comparar os juros de captação com 

os remuneratórios. Tratando-se de mercado financeiro, o abuso na 

estipulação das taxas de juros será demonstrado apenas se os encargos 

praticados por uma determinada instituição financeira estiverem em total 

desacordo com as taxas praticadas pelo próprio mercado. No mesmo 

sentido, a manifestação do Ministro Ari Pargendler, no Recurso Especial 

407.097/RS:

Os negócios bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive quanto aos juros remuneratórios; a abusividade 

destes, todavia, só pode ser declarada caso a caso, à vista da taxa que 

comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado 

na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.

Com relação aos juros remuneratórios incidentes em contratos bancários, 

a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 

1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI( DJe 10.3.2009), 

submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que:

[...] 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. [...]

Perfilhando o mesmo entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem decidindo que:

E M E N T A. REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO – LIMITAÇÃO DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE 

NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É 

admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro 

(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, 

§1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu. 

(TJMT – 5ª Câmara – Apelação nº 30994/2017, Relator: Desembargador: 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 26.04.2017).

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – JUROS 

REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO 

MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO 

EM CONTRATO– RECURSO DESPROVIDO. “Não há imposição de limitação 

da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é 

necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa 

contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de 

mercado da época para a contratação.” (TJMT - AI 104267/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). “No julgamento do REsp nº 
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973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou 

decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação 

da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.” (STJ - 

AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva – DJ 1/12/2015). (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

178165/2016, RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

Data de Julgamento: 18-04-2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS - JUROS 

REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO - ABUSO - NÃO 

OCORRÊNCIA- CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS 

INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA 

CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - COBRANÇA REITERADA DA 

DÍVIDA ANTES DO VENCIMENTO - PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO 

- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros 

remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o 

percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso 

capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E se 

estipulados abaixo da taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o 

contratado. A capitalização de juros é permitida desde que convencionada 

pelas partes, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa 

anual, admite-se a sua incidência, como enuncia a Súmula 541 do STJ. A 

conduta desidiosa da instituição financeira em reiteradamente antecipar as 

cobranças em débito automático das parcelas do financiamento para 

antes do vencimento da dívida configura ato ilícito passível de indenização 

por danos morais. (Ap 42439/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 19/05/2017)

Deste modo, a alteração da taxa de juros pactuada depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras 

instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a 

época da firmatura do pacto (AgRg no REsp 935231/RJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, 4ª T., j. 21/08/2007, DJ 29/10/2007 p. 271).

No caso dos autos os contratos preveem juros remuneratórios em:

 a) 2,80% a.m no contrato nº 303.709.359;

 b) 4,12% a.m no contrato nº 40/0296-7;

 c) 1,98% a.m. no contrato nº 303.709.271;

d) 2,59% a.m. no contrato nº 303.708.649.

Em análise ao sítio do Banco Central do Brasil, observo que a taxa média 

ao ano, praticada pelo mercado à época do vencimento era a seguinte:

 a) contrato nº 303.709.359 era de 2,26% (dia 04.03.2016), para recursos 

livres total – pessoa jurídica;

 b) contrato nº 40/0296-7 era de 1,63% a.m (04.10.2013), para recursos 

livres total – pessoa jurídica;

 c) contrato nº 303.709.271 era de 2,20%a.m (30.12.2015) para recursos 

livres total – pessoa jurídica;

 d) contrato nº 303.708.649 era de 2,61% a.m. para capital de giro rotativo 

– pessoa jurídica.

Nesta linha de intelecção tem-se que a incidência de juros tal como 

prevista nos contratos nº 303.709.359, nº 303.709.271 e nº 303.708.649 

não evidenciam abusividade, visto, pois, que tais taxas encontram-se 

abaixo dos padrões médios exigidos pelo mercado.

 Já a incidência de juros de 4,12% a.m. no contrato nº 40/02969-7 coloca 

a consumidora em situação de desvantagem exagerada, máxime porque 

pactuada em índice muito superior ao da taxa de mercado à época para a 

contratação, prevista em 1,63% a.m.

Outrossim, registre-se que em relação ao contrato nº 86904.137 (cartão 

de crédito) as taxas de juros devem ser confrontadas às medias de 

mercado disponibilizadas pelo BCB, tomando-se como base o vencimento 

de cada fatura. Logo, levando-se em conta os extratos de faturas trazidas 

aos autos pela parte requerida é possível constatar que no período de 

janeiro de 2015 à dezembro de 2016 os juros foram previstos da seguinte 

forma:

 a) de janeiro a setembro de 2015 – 1,56% a.m.;

b) de outubro de 2015 a fevereiro de 2016 - 14,05% a.m.;

c) de março a setembro de 2016 – 15,25% a.m.;

d) outubro a dezembro de 2016 – 15,98% a.m.

Destaque-se, ainda, que o Banco Central do Brasil prevê, para o período 

de vencimento das respectivas faturas:

a) Janeiro de 2015 – 9,82% a.m.;

b) Fevereiro de 2015 – 9,74% a.m;

c) Março de 2015 – 9,93% a.m.;

d) Abril de 2015 – 10,02% a.m.;

e) maio de 2015 – 10,22% a.m.;

f) junho de 2015 – 10,43% a.m.;

g) julho de 2015 – 10,90% a.m.;

h) agosto de 2015 – 11,01% a.m.;

i) setembro de 2015 – 11,71% a.m.;

j) outubro de 2015 – 11,86% a.m.;

k) novembro de 2015 – 11,98% a.m.;

l) dezembro de 2015 – 12,24% a.m.;

m) Janeiro de 2016 – 12,32% a.m.;

n) Fevereiro de 2016 - 12,45% a.m.;

o) Março de 2016 – 12,89% a.m;

 p) Abril e Maio de 2016 – 13,13% a.m;

q) junho de 2016 – 13,30% a.m;

r) julho de 2016 – 13,23% a.m;

s) agosto de 2016 – 13,45 % a.m;

t) setembro de 2016 – 13,49 % a.m;

u) outubro de 2016 – 13,47 % a.m;

v) novembro de 2016 – 13,59 % a.m;

w) dezembro de 2016 – 13,60 a.m;

Nota-se, portanto, que as taxas previstas em 1,56% a.m. nas faturas 

relativas ao período de janeiro a setembro de 2015 não estão abusivas, já 

que se encontram abaixo da taxa média do mercado. Por outro lado, as 

taxas exigidas no período de outubro de 2015 à dezembro de 2016 não 

colocam a requerente em situação de vantagem exagerada, máxime 

porque pactuadas em índice próximo ao da taxa de mercado à época do 

vencimento das respectivas faturas.

No mais, em relação aos demais contratos nº 303.708.55, nº 22847 e das 

demais faturas do contrato de cartão de crédito nº 86904.137 (não 

anexadas ao processo), importante esclarecer que o requerido não juntou 

cópia das avenças e que os documentos trazidos não indicam a data de 

contratação/vencimento, a taxa de juros remuneratórios e/ou demais 

encargos neles incidentes. Conveniente consignar, ainda, que houve 

ordem de exibição de documentos, cabendo à parte requerida demonstrar 

a legalidade dos juros praticados e, não tendo ela se desincumbindo de tal 

ônus, entende-se que a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada a 

do mercado à época da confecção dos contratos e vencimento das 

faturas.

Neste contexto, estando ausente a taxa de juros pactuada e a data da 

contratação e vencimento dos contratos restantes, o que impossibilita 

averiguar sua abusividade, tem-se que deve ser aplicada a taxa média de 

mercado, divulgada pelo Banco Central, salvo se a taxa contratada for 

mais benéfica ao consumidor.

A matéria, inclusive, não comporta maiores digressões diante do 

Enunciado Sumular 530 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros 

efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de 

juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, 

divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo 

se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

III.4 – DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.

 No que tange à capitalização dos juros remuneratórios, nos contratos 

convencionados com as instituições financeiras, anteriormente, era, de 

fato, vedada pela legislação, encontrando-se inclusive a matéria sumulada 

pelo enunciado 121, do Supremo Tribunal Federal.

 Contudo, logo após, a capitalização dos juros foi admitida pelos Tribunais 

nacionais, quando prevista em lei e pactuada nos contratos de mútuo, a 

exemplo dos relativos às cédulas de crédito rural pignoratício, mesmo 

assim, a cada semestre, e não mês a mês.

 Entretanto, a partir de março de 2000, a capitalização mensal dos juros, 

nos contratos bancários, passou a ser admitida com a edição da Medida 

Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 - que dispõe sobre a 

administração dos recursos do caixa do Tesouro Nacional - verbis:

 Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano.

 Esse ato normativo foi sucessivamente reeditado por intermédio das 

Medidas Provisórias nºs 1.963-18, de 27/04/2000 a 1.963-26 - publicadas, 
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respectivamente, em 26/05/2000, 26/06/2000, 26/07/2000, 25/08/2000, 

22/09/2000, 24/10/2000, 23/11/2000, 21/12/2000; pelas Medidas 

Provisórias nºs 2.087-27, de 27/12/2000 a 2.087-33, lançadas, 

respectivamente, em 25/01/2001, 22/02/2001, 22/3/2001, 19/04/2001, 

17/05/2001 e 13/06/2001, e, finalmente, pelas Medidas Provisórias nºs 

2.170-34, de 28/06/2001, 2.170-35, de 26/07/2001 e 2.170-36, de 

23/08/2001.

 A última Medida Provisória, ou seja, nº 2.170-36, de 23/08/2001, reiterou o 

teor do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30/3/2000, e, em 

virtude do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001, e 

conserva seu valor jurídico em face de não haver sido rejeitada a medida 

pelo Congresso Nacional ou revogada por outro ato de igual hierarquia.

 Deste modo, a capitalização mensal dos juros, nos contratos firmados a 

partir de 31 de março de 2001, com instituições financeiras, não regidos 

por legislação especial, é legal.

 In casu, a insurgência da parte requerida tem como objeto contratos 

firmados após o ano 2000, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade na 

cobrança dos juros capitalizados.

De inteira pertinência ao tema versado, são os seguintes procedentes do 

Superior Tribunal de Justiça:

(...) Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as seguintes 

teses: 1) É 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; 2) A pactuação mensal dos juros deve vir 

estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário 

de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada(...). (REsp 973827 / 

RS - julgado em 25/04/2012).

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Capitalização mensal dos juros: "A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 2. 

Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Recurso Especial nº 

1.347.463 - SP (2012/0208382-7), Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 

data da publicação: 26/02/2013).

Do cotejo das jurisprudências acima expostas, deriva a conclusão que em 

se tratando de contratos de empréstimo/financiamento bancário, a 

verificação da legalidade de composição das parcelas pode se dar 

através da expressa previsão de contratação da capitalização (em 

qualquer periodicidade) ou pela demonstração clara de aplicação de juros 

compostos, que se dá pela conferência da taxa de juros anual superior a 

doze vezes a taxa mensal.

Outro não é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

consoante se infere do enunciado 541 a seguir transcrito:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.

Deste modo, basta uma simples análise dos documentos colacionados aos 

autos para se verificar que nos contratos n. 303.709.271 e nº 

303.709.359 as taxas de juros remuneratórios anuais (26,52% e 39,28%, 

respectivamente) são superiores ao duodécuplo da taxa de juros mensais 

(1,98% e 2,08%, respectivamente), a autorizar a manutenção da forma de 

composição das parcelas contatadas. E, no contrato nº 303.708.649 o 

encargo está expressamente previsto na cláusula SÉTIMA – ENCARGOS 

FINANCEIROS DE NORMALIDADE.

Não há, portanto, que se cogitar ilegalidade na exigência de capitalização 

de juros nos contratos n. n. 303.709.271, nº 303.709.359 e nº 

303.708.649.

Por outro lado, quanto aos contratos nº 303.708.55, nº 40/02969-7, nº 

22847 e nº 86904.137 (cartão de crédito), discutidos nos presentes autos, 

dada a ordem de exibição de documentos, não tendo a parte requerida 

demonstrado que fora convencionada, estando ausente a comprovação 

do encargo contratado e a menção da taxa de juros mensal e anual, 

tem-se que descabe a incidência da capitalização em qualquer 

periodicidade.

 III.5 – DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

A comissão de permanência, cuja criação foi autorizada por meio da 

Resolução nº 15 de 1966, XIV, com as alterações das Circulares nº 27/66, 

nº 77/67 e nº 82/67, surgiu quando ainda não se admitia a cobrança da 

correção monetária nos débitos judiciais e tinha por objetivo facultar às 

instituições financeiras a proteção dos efeitos inflacionários, evitando que 

o devedor pagasse apenas os juros moratórios, enriquecendo-se 

ilicitamente.

 PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES ensina:

A comissão de permanência, é uma taxa acrescida ao valor principal, 

devida sempre que houver impontualidade no cumprimento da obrigação 

pelo devedor. Teria assim por fundamento, o fato de necessitar, a 

instituição financeira mutuante, no período de ‘prorrogação forçada’ da 

operação, de uma compensação. (in “A comissão de permanência 

cobrada pelos bancos frente ao Código de Defesa do Consumidor”. 

Revisa dos Tribunais. São Paulo, n. 781, nov. 2000, pp.79-80, 87-88).

Destaque-se, por pertinente, que sobre a comissão de permanência o 

Superior Tribunal de Justiça materializou seu entendimento nas Súmulas 

30 e 472, assim redigidas:

STJ 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são 

inacumuláveis.

Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual.

Nota-se, assim, que o Tribunal da Cidadania assevera pela aplicabilidade 

da comissão de permanência, desde, evidentemente, que não haja 

aplicação cumulada com a correção monetária. Revela-se, portanto, que a 

natureza de atualização monetária da comissão de permanência impede 

sua cumulação com outros índices de correção, pois que, neste caso, 

haveria de fato bis in idem.

 A esse respeito, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça 

permite a incidência da comissão de permanência desde que prevista no 

contrato, entendimento este disposto na Súmula n. 294:

 Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de 

permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco 

Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Assim, a incidência da comissão de permanência no período da 

inadimplência depende de sua expressa pactuação, ser cobrada de forma 

exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, 

remuneratórios ou correção monetária e ainda ser limitada a soma dos 

seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a 

vigência do contrato, juros de mora e multa contratual.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO RECORRIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA 

MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA 

DE PACTUAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS 

MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1.- Os Embargos de Declaração são 

corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade 

no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida com a devida e suficiente 

fundamentação; apenas não se adotando a tese do recorrente. 2.- 

Mantém-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado 

quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre 

a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie. 3.- 

Tendo o acórdão reconhecido a ausência de expressa pactuação a 

respeito da capitalização mensal de juros, não há como acolher a 

pretensão do banco recorrente, ante o óbice das Súmulas 05 e 07 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4.- É admitida a cobrança da comissão de 

permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa 

de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou 

seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou 

correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes 

encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do 

contrato; juros de mora; e multa contratual. 5.- Descaracterizada a mora 

do contratante, em razão do reconhecimento da abusividade dos 

encargos cobrados no período da normalidade, devem ser mantidas as 

determinações de vedação da inscrição do nome do recorrido nos 

cadastros de inadimplentes e de manutenção do bem na posse do 

recorrido. 6.- Este Superior Tribunal já firmou entendimento de que não é 
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necessária, para que se determine a compensação ou a repetição do 

indébito em contrato como o dos autos, a prova do erro no pagamento. 7.- 

Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 167.924/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 

29/06/2012).

Outrossim, é preciso insistir no fato de que fixada à premissa de que a 

cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com os 

demais encargos contratuais, sob pena de “bis in idem”, haja vista sua 

natureza tríplice (índice de remuneração do capital, atualização da moeda 

e compensação pelo inadimplemento), resta decidir se será ela expurgada 

do contrato, subsistindo os demais encargos, ou vice versa.

Neste ponto, convém registrar que muito embora este Juízo já tenha 

decidido de forma diversa, não se deve ignorar que a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 

1.058.114-RS, julgado em sede de recurso repetitivo, é a de que a 

comissão de permanência, caso contratualmente prevista, exclui a 

exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios, da multa e da correção 

monetária, podendo ser cobrada em qualquer percentual, contanto que 

limitada à soma dos juros remuneratórios previstos para o período de 

normalidade, dos juros moratórios e da multa contratual.

Dada à pertinência, colaciona-se a ementa do Recurso Repetitivo ora 

citado:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS 

AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 

VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA 

CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO 

CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O 

princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação 

obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que 

diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, 

a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa 

do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência 

para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título 

de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) 

juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de 

nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se 

impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido. (STJ – 2ª Seção, Recurso Especial n. 1.058.114-RS 

(2008/0104144-5), relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Relator para o 

acórdão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento: 

12.08.2009).

Da análise minuciosa do recurso repetitivo n. 1.058.114-RS, ora transcrito, 

o qual deu origem ao verbete da Súmula 472, nota-se que seu julgamento 

representou um enfrentamento entre as convicções sobre o tema por 

parte da Ministra Nancy Andrighi, relatora original, que defendia a nulidade 

da cláusula contratual que previa a comissão de permanência, embora 

admitisse ser facultada à instituição financeira a cobrança de encargos 

pela mora, restando derrotada pelo entendimento do Ministro João Otavio 

Noronha, relator para o acórdão, que defendeu o afastamento da nulidade 

pretendida e, em contraponto, consignou que apesar da impossibilidade de 

cumulação da comissão de permanência com os juros de mora e a multa, 

tais encargos deveriam ser sopesados para compor o valor final da 

comissão.

A propósito do exposto, pertinente transcrever trechos do voto do Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que ao divergir da relatora MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI nos autos do já mencionado recurso, manifesta posição 

crítica ao consignar, in verbis:

 [...] Ao contrário, entendo deva prevalecer a jurisprudência já 

sedimentada neste Tribunal e que, na prática, confesso, leva a resultado 

que se assemelha em muito à conclusão adotada por S. Exa., divergindo, 

no entanto, quanto à necessidade de se decretar a nulidade da cláusula. 

Penso mesmo que, tanto quanto possível, é recomendável que se evitem 

os movimentos pendulares das teses jurídicas, sobretudo em se tratando 

das relações de consumo, a fim de se conferir maior segurança a todos 

que participam da relação obrigacional. Diversamente do que entende a e. 

Relatora, não vejo, na estipulação de comissão de permanência, 

imprevisibilidade que possa prejudicar o consumidor, mormente se 

considerarmos a firme jurisprudência desta Corte de que não é possível 

sua cobrança em patamares superiores à taxa de juros pactuados para a 

fase de normalidade do contrato, ou seja, para o período anterior ao 

eventual inadimplemento. [...] No caso ora em julgamento, observo que 

aquilo que o contrato denominou de comissão de permanência é 

exatamente o que tem sido admitido pela jurisprudência desta Casa. O 

contrato prevê, para a fase de inadimplemento, a cobrança de comissão 

de permanência calculada pela taxa do contrato ou pela taxa média de 

mercado, mais juros de mora de 1% ao mês ou 12% ao ano, além de multa 

de 2%. Assim, não há razão para decretar a nulidade de cláusula que está 

em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e à qual as partes aderiram livremente. Como regra, portanto, 

sempre que convencionada cláusula de comissão de permanência, deve o 

juiz verificar, diante dos termos em que pactuada, se estão respeitados os 

limites definidos pela jurisprudência deste Tribunal, bem expostos no REsp. 

nº 834.968. Se estão respeitados aqueles limites, prevalece a cláusula na 

sua inteireza; se houver excessos, deve o juiz decotá-los em observância 

à orientação contida naquele aresto, preservando, tanto quanto possível, 

a vontade que as partes expressaram ao pactuar os encargos de 

inadimplemento, em homenagem ao princípio da conservação dos atos 

jurídicos. A decretação da nulidade da cláusula será, então, medida 

excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. [...] 

(STJ – 2ª Seção, Recurso Especial n. 1.058.114-RS (2008/0104144-5), 

relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Relator para o acórdão: MINISTRO 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento: 12.08.2009).

No caso, os contratos n. 303.708.55, n. 303.709.359, n. 303.709.271 e 

303.709.271 fizeram incidir comissão de permanência. Logo, MANTEM-SE 

a cobrança do encargo em questão, limitada a percentual não superior à 

soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos nos contratos. 

Consigne-se, ainda, que nas avenças ora citadas será excluída eventual 

exigência dos demais encargos de inadimplemento, incidindo apenas a 

comissão de permanência.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – QUESTÃO DE ORDEM NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1154599/SP – ACORDO DE 

COOPERAÇÃO – COMPETÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM – JULGAMENTO 

DOS RECURSOS PARADIGMAS – RESP Nº 1.063.343/RS E RESP Nº 

1.058.114/RS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ARESTO DA 

CORTE MATO-GROSSENSE EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO 

DO STJ – ART. 543-C, § 7º, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. O Recurso Especial deve ser inadmitido se o 

julgado do Tribunal a quo estiver em conformidade com a orientação 

estabelecida pela Corte Superior, a teor do que dispõe o art. 543-C, § 7º, I, 

do Código de Processo Civil. O Recurso de Agravo Regimental é o 

Recurso cabível contra a decisão que denegou seguimento ao Recurso 

Especial, em razão do julgamento do paradigma afetado pela sistemática 

dos recursos representativos da controvérsia (artigo 543-C, CPC), e por 

estar em conformidade com a Questão de Ordem no Agravo nº 

1.154.599/SP do Superior Tribunal de Justiça e Acordo de Cooperação, 

firmado entre o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, os Presidentes 

e Vice-Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e os dos Tribunais 

de Justiça, em 27 de junho de 2012. No julgamento dos Recursos 

paradigmas nº 1.063.343/RS e 1.058.114/RS, o Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a importância cobrada a título de 

comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) os juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não pode ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) os 

juros moratórios podem ser cobrados até o limite de 12% ao ano; e, c) a 

multa contratual deve ser limitada a 2% do valor da prestação, nos termos 

do art. 52, § 1º, do CDC. (AgR 156836/2015, VICE-PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 19/02/2016).

Lado outro, no que se refere aos demais contratos mencionados pela 
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parte autora em sua exordial (nº 86904.137, nº 40/02969-7 e nº 27847), 

dada a ordem de exibição de documentos, e não tendo a parte requerida 

demonstrado que fora convencionado, tenho que descabe a incidência da 

comissão de permanência.

 III. 6 - DA MULTA.

Como determina o art. 52, § 1º do CDC:

 As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu 

termo não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da 

prestação.

 A matéria não comporta maiores digressões sendo, inclusive, objeto de 

enunciado Sumular pelo STJ:

Súmula 285: Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do 

Consumidor incide a multa moratória nela prevista (destaquei).

Entretanto, denota-se que nos documentos relativos aos contratos nº 

303.709.359, nº 303.709.271 e nº 303.708.649 não há menção a sua 

cobrança, logo, não há se falar em exigência da própria. Outrossim, no 

contrato nº 303.708.55 a multa é prevista de forma cumulada com 

comissão de permanência, logo, de rigor seja afastada.

Lado outro, nos contratos nº 86904.137, nº 40/02969-7 e nº 27847, diante 

dos motivos já explicitados quando da apreciação dos encargos 

anteriores, como não há comprovação de que fora pactuada multa 

contratual, afasto qualquer incidência desta no caso de inadimplemento.

III.7- DA MORA ACCIPIENDI.

Primeiramente, faz-se necessário definir o que é a “mora accipiendi”:

 É a mora do credor, também denominada “mora credendi”, é quando o 

sujeito ativo da relação obrigacional (credor) recusa-se a receber a 

prestação no tempo, lugar e forma convencionados. O simples fato do 

credor não querer receber a prestação, sem motivo justificado, constitui-o 

em mora. (www.uniblog.com.br/.../inadimplemento-das-obrigacoes.html)

 A respeito desta situação, em decisão proferida nos moldes da Lei n. 

11.672/08, que estabelece o procedimento para o julgamento de recursos 

repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes 

termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE 

PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA 

MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...)Neste julgamento, os 

requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes 

questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros 

moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) 

disposições de ofício. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS 

QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. (...)ORIENTAÇÃO 2 - 

CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não 

descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...)Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a 

legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e 

ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos (Recurso Especial nº 1.061.530 - RS 

(2008d0119992-4). relatora Ministra Nancy Andrighi).

Neste contexto, considerando que os encargos praticados no período de 

normalidade dos contratos n. 303.709.359, nº 303.709.271 e nº 

303.708.649 (juros remuneratórios e capitalização) não eram abusivos, 

não há como reconhecer a mora accipiendi.

No mais, tendo em conta que não demonstrou a expressa pactuação de 

juros ou a contratação da capitalização no contrato nº 86.904.137, nº 

303.708.55, nº 40/02969-7 e nº27847, de rigor afastar a mora da parte 

requerente com relação às referidas avenças.

III.8 - DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

O pagamento indevido é considerado uma modalidade de enriquecimento 

sem causa. A vedação ao enriquecimento sem causa e o consequente 

direito à repetição do indébito pelo solvens é fundada no princípio de 

equidade, conhecida desde o Direito Romano através das “conditiones 

sine causa”, que era o meio técnico através das quais devia aquele que 

se locupletasse de coisa alheia restituí-la ao seu legítimo dono. (PEREIRA, 

Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002, p. 183, vol. II).

Assim, sempre que alguém recebesse de outrem alguma coisa, sem justa 

causa que legitimasse o pagamento, o Pretor deferia ao solvens uma ação 

especial denominada condictio indebiti, para reclamar a devolução do 

indevido. (RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. 28ª ed. At. São Paulo: Saraiva, 

2002, p.408, vol.3).

Com a superveniência do Código de Defesa do Consumidor, ficou 

estatuído no parágrafo único de seu artigo 42 que:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de admitir a 

compensação de valores e a repetição do indébito sempre que constatada 

a cobrança indevida do encargo exigido, sem que, para tanto, haja 

necessidade de se comprovar erro no pagamento.

 A propósito:

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

AGRAVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA ISOLADA. CABIMENTO. 

AFASTAMENTO DOS DEMAIS ENCARGOS DE MORA. SÚMULAS 30, 294 E 

296/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE 

PROVA DO ERRO NO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO. AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA 

DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. Consoante entendimento assente na 2ª 

Seção desta Corte Superior, admite-se a comissão de permanência 

durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de 

mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula nº 294/STJ), 

desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30/STJ), 

com os juros remuneratórios (Súmula nº 296/STJ) e moratórios, nem com a 

multa contratual. 2. A alegação do ora agravante, de ser indevida a 

repetição de indébito voluntariamente pago pela parte ex-adversa, não tem 

o condão de afastar o firme entendimento deste Sodalício Superior no 

sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o 

pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o 

receber, independentemente da comprovação do erro. 3. Negado 

seguimento ao agravo regimental, com aplicação de multa de 1% sobre o 

valor atualizado da causa, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade”. 

(STJ - AgRg no REsp 623832/MG - 2004/0003876-1; Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO; QUARTA TURMA; j.04/03/2010; DJe 22/03/2010) 

(destaquei).

Dessa forma, no presente caso é cabível a repetição de indébito, se ficar 

demonstrado no novo cálculo dos encargos do contrato, nos termos da 

presente sentença, que a parte autora efetuou pagamento a maior.

Não obstante, a repetição de indébito deve ser de forma simples e através 

da compensação se restar débito pendente, pois, não se vislumbra nos 

autos que o requerido tenha agido de má-fé.

IV – DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a) liminar os 

juros exigidos nos contratos nº 40/02969-7, nº 303.708.55, nº 22847 e 

das demais faturas do contrato de cartão de crédito nº 86904.137 (não 

anexadas ao processo) a taxa média de mercado fixada pelo BCB, salvo 

se a taxa contratada for mais benéfica ao consumidor; b) afastar a 

incidência da capitalização de juros nos contratos nº 303.708.55, nº 

40/02969-7, nº 22847 e nº 86904.137 (cartão de crédito); c) afastar a 

incidência da comissão de comissão de permanência nos contratos nº 

86904.137, nº 40/02969-7 e nº 27847; d) afastar a exigência da multa 

contratual nos contratos nº 303.708.55, nº 86904.137, nº 40/02969-7 e nº 

27847; e) afastar os efeitos da mora nos contratos nº 86.904.137, nº 

303.708.55, nº 40/02969-7 e nº27847; f) determinar a repetição do 

indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da 

revisão dos contratos, de forma simples, que deverá ser acrescido de 

juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, a partir do efetivo pagamento.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 

86, paragrafo único, ambos do NCPC, redistribuo os ônus sucumbenciais 

para condenar a parte requerida ao pagamento de 50% das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, ficando os 50% restantes a cargo da parte 

requerente. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade da parte autora pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado 

a gratuidade da justiça concedida a própria.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, 
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intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em 

não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC.

CUMPRA-SE.

 Campo Verde-MT, 29 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32311 Nr: 2426-97.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.C.C. Assessoria Empresarial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Marcelo Macedo de 

Souza - OAB:13671/MT, Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102834 Nr: 369-96.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidi Aparecida de Oliveira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves Batista e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT, Maria Izabel Della Valle Obersteiner - OAB:MT 5461 

B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO, ainda, a parte 

requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, 

suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no 

art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a concessão de justiça gratuita em seu 

favor.P. R. I. CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas 

pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo 

de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em 

julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências necessárias. Campo Verde/MT, 16 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145133 Nr: 2727-63.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE AGUIAR - 

OAB:24215/O, Mariana Telles de Oliveira - OAB:OAB/MT 22.144/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2727-63.2018.811.0051 - 145133. (...) De início, diante do não 

comparecimento do instituto requerido em audiências neste juízo, o que 

obstará a tentativa de conciliação entre as partes e ocasionará o 

retardamento do feito, em homenagem ao princípio constitucional de 

duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

requerida, por carta precatória, para contestar a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 

341 do NCPC. (...) Por tais fundamentos, DEFIRO O PEDIDO de justiça 

gratuita. (...) Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para 

o fim de DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que 

tome as providências necessárias no sentido de implantar o benefício de 

auxílio-doença à Autora, Sra. Regina da Silva, no valor estabelecido pela 

lei de regência, dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer em multa diária, na hipótese de inadimplemento da 

obrigação de fazer (art. 537 do NCPC), devendo este ser mantido 

enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 

62, da Lei n° 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento 

final do presente feito. (...) Diante do exposto, ausentes os requisitos 

elencados nos artigos 300 e 381, ambos do NCPC, INDEFIRO a produção 

antecipada de provas. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33267 Nr: 3386-53.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Aguiar, Mário José Aguiar, Isaura Bif 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33267 Nr: 3386-53.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Aguiar, Mário José Aguiar, Isaura Bif 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na comarca de Engenheiro Beltrão - PR, ou promova 

o recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6472 Nr: 826-85.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (BOM CLIMA), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 411 de 791



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 147907 Nr: 3764-28.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME, Antonio Carlos Felito, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema 

Diesel Ltda, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Carla Adriana Felito, 

Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero, Mara Rúbia Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:SP/98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Certifico que, tendo em vista que a publicação do DJE nº 10135, de 

13/08/2018, não constou o nome patrono das recuperandas, encaminho 

para nova publicação de INTIMAÇÃO das recuperandas para, querendo, 

se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos 

que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 3489 Nr: 570-16.2001.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes, Zilda Lopes Mancini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Dos Produtores Rurais Da 

Gleba Redenção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT, 

Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para comprovar a 

distribuição da Carta Precatória retirada no dia 15/05/2018 para ser 

distribuída em Alta Floresta - MT, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112763 Nr: 3780-50.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA MAZURKEWICZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, considerando que houve reestruturação da 

carreira da autora e a instituição de novo sistema remuneratório por Lei 

Municipal posterior ao ano de 1994 e anterior ao quinquênio legal que 

antecede a propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das 

diferenças decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código 

de Processo Civil.CONDENO à requerente ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 3º e §4º, III, do NCPC. Contudo, em face à 

concessão de justiça gratuita à autora suspendo a sua exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do 

NCPC.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde – MT, 29 de junho de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114593 Nr: 4530-52.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Roberto Buzeti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Nishiyama - 

OAB:OAB/MT 12.919

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 

52/2007 - CGJ, impulsiono estes autos a expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar a defesa do réu para, no prazo de 05(cinco) 

dias, apresentar alegações finais, nos termos do despacho Ref. 157.Nada 

mais.É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 148578 Nr: 4082-11.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Carlos de Souza, Adão Soares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Certifico que, diante da informação contida na certidão de fl. Ref.24, a 

qual o réu Robson Carlos declinou o Dr. Levi Moroz, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 6402-A/MT, para patrocinar sua defesa no presente feito, 

IMPULSIONO O FEITO a expedição de documentos a fim de intimar 

pessoalmente o d. advogado para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar 

resposta à acusação.Nada mais.É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010290-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

VANESSA MACHADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a parte 

autora, para, querendo, no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

FLAVIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 01/10/2018 Hora: 15:00hs, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 
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obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELI DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES 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 10h20min , 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: 1001035-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES DE CASTRO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (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 Hora: 15:20, 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: 1000995-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GOMES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 14h40min, 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 Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010209-28.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010209-28.2015.811.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Decisão. Vistos etc. A parte Exequente postula a busca de bens do 

devedor por meio do Sistema Renajud. Entretanto, tal diligência restou 

infrutífera (ID12262221). Portanto, INTIME-SE a parte Exequente para que 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dê prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito e trazendo planilha de débito 

atualizada, sob pena de extinção do feito, por abandono. Decorrido o 

prazo e nada manifestando, à conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 08/10/2018 às 10h20min, 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020037-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILTON RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8020037-48.2015.811.0051 Execução de Título Judicial Decisão. 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Exequente para que no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, dê prosseguimento no feito, requerendo o que 

entender de direito e trazendo a planilha de débito atualizada, sob pena de 

extinção do feito, por abandono. Decorrido o prazo e nada manifestando, 

à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO NASCIMENTO (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 09:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO (ADVOGADO(A))

LUMA DE ALVARENGA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001296-11.2017.811.0051 Polo Ativo: LUMA DE ALVARENGA ROSA Polo 

Passivo: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUMA DE 

ALVARENGA ROSA contra UNIC EDUCACIONAL LTDA objetivando 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais 

devido à cobrança ilícita e a inclusão indevida aos órgãos de proteção ao 
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crédito. A requerida alega que o débito é legítimo, sendo inexistentes os 

danos morais, descabimento da inversão do ônus da prova juntando 

contrato, extrato financeiro e solicitação de desistência, requerendo a 

improcedência da ação e a condenação ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I - Mérito 

Verifica-se dos autos que a reclamante se insurge de débito indevido em 

face de ausência de reconhecimento da divida junto a instituição de ensino 

e inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que somente prestou 

vestibular junto a Ré, juntando certidão SPC/SERASA comprovando a 

negativação. A reclamada alega que agiu em exercício regular de direito, 

alegando a existência do débito, juntando tela sistêmica como prova do 

débito, sendo inexistentes os danos morais, descabimento da inversão do 

ônus da prova juntando contrato de prestação de serviços educacionais e 

extrato financeiro da Autora. Ocorre, que a reclamada não logrou em 

comprovar os fatos alegados, posto que a Ré não juntou nenhum boleto 

bancário, instrumento de confissão de divida que estivesse assinado pela 

Autora ou prova de frequência da reclamante em aulas ministradas pela 

reclamada que corroborasse suas alegações e que vincularia a 

acadêmica, ora autora. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova conforme autoriza o artigo 

6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte hipossuficiente no processo, ou 

seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou 

modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada 

e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de 

seu ônus. Já em relação ao contrato de prestação de serviço educacional 

juntado pela Ré em sua defesa não demonstra a exigibilidade do crédito 

em virtude da ausência de assinatura da reclamante. Por outro lado, a 

parte autora ratifica os fatos articulados em sua inicial, demonstrando o 

ato ilícito da Ré. Portanto, a declaração de ilegitimidade do débito atribuído 

à parte autora bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito SPC/SERASA é medida que se impõe. II – 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 consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da Autora no 

SPC, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e 

CPF para concluir transação comercial, o que lhe foi negado em virtude de 

possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA 

CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço. 2. Se a consumidora nega a existência de relação jurídica entre 

as partes e consequentemente a responsabilidade pela obrigação que 

ocasionou a negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do 

Código de Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus 

quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, devendo ser observado que cópias de telas de computador não 

se prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e 

dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. III – Pedido Contraposto 

Quanto ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 

c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se 

enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica 

é admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. IV - 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 PARCIALMENTE 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- JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; 4- Declaro inexistentes os 

débitos discutidos nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 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, 26 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEDRO TORMES DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 08/10/2018 às 15:40, 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 Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MIRANDA ALVES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 08/10/2018 às 16h00min, 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 Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

IVAN JEFFERSON DE JESUS LEHRBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000068-98.2017.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. 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 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na quantia 

de R$ 7.113,66. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Desde já, 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. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde, 21 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTINA MIRANDA ALVES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 08/10/2018 às 16h20min, 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 Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-32.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HARLEI NEANDER KAPTEINAT - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010297-32.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Consigna-se, inicialmente, que os prazos contra o revel que 

não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de publicação 

do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do CPC. Desta 

forma, na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE o(a) executado(a), 

por meio do órgão oficial (PJE), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na quantia de R$ 6.407,18 (seis mil quatrocentos e sete reais e 

dezoito centavos), conforme cálculo anexo. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, VOLTEM 

OS AUTOS CONCLUSOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PENHORA ON 

LINE (ID 13325275), TENDO EM VISTA QUE A PARTE EXEQUENTE NÃO 

POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde, 21 de agosto de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CREONE DALVAN ZOCOLOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

M. A. VIANA DA CRUZ - ME (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 13h20min, 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 Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINELLY CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 14h20min, 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 Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE AMORIM GOMES (REQUERENTE)
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (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 15:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001321-24.2017.8.11.0051 Cumprimento Provisório de Sentença 

Decisão. Vistos etc. A Executada, pela petição de ID 13757283, diante da 

inércia dos Executados em dar cumprimento a determinação judicial de 

fornecer-lhe o procedimento cirúrgico de nefrolitotomia percutânea, 

pugnou pelo bloqueio de ativos, colacionando aos autos dois orçamentos, 

um no valor de R$28.500,00 e outro no valor de R$25.500,00 (ID 13757675 

e 13757668). Desta forma, decorrido o prazo in albis (certidão de ID 

12927080), DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, 

nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 combinado com o art. 854, 

do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no 

importe de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), nas contas 

existentes dos Executados - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (Estado de Mato 

Grosso) e CNPJ: 24.950.495/0001-88 (Município de Campo Verde). Em 

seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu(s) Procurador 

(e) (s), para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito o 

bloqueio, encaminhem-se os autos ao Setor Social da Comarca, a fim se 

confirme o preço da cirurgia informada pelo ID. 13757668, junto ao médico, 

e depois, efetue a transferência do valor à conta corrente informada. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 21 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010217-05.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE DA SILVA (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010217-05.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe 

de R$ 13.453,49 (treze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e nove centavos), conforme cálculo apresentado pelo 

exequente, nas contas existentes dos Executados - CPF: 012.246.551-25 

e CNPJ: 19.984.842/0001-53. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(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, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DETERMINO que seja expedido mandado de penhora e avaliação a ser 

cumprido no endereço da Executada informado na Rua c, Quadra 8, lote 

21, bairro Loteamento Santa Rosa, nesta cidade. Sem prejuízo, autorizo 

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a emissão de 

certidão judicial de existência da dívida em nome dos Executados, para 

registro em Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 

07/2007/CGJ, ou mesmo para ajuizamento de nova execução. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde-MT, 10 de agosto de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010150-40.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

CESAR XAVIER & RAZERA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO MALTA CINTRA FRANCA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010150-40.2015.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. O pedido formulado pelo Exequente merece acolhimento. É 

cediço que o empresário individual se confunde com a própria pessoa 

física do empresário, já que não há separação patrimonial entre eles, de 

forma que tanto o patrimônio da pessoa jurídica (empresa individual), 

quanto o da pessoa física respondem por todas as obrigações assumidas. 

Desta forma, entendo possível a constrição do patrimônio do empresário 

individual independentemente da desconsideração da personalidade 

jurídica. Assim, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, 

via BacenJud, no importe de R$ 4.588,25 (quatro mil, quinhentos e oitenta 

e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme petição de ID 13485183, 

nas contas existentes da parte Executada – CPF: 035.857.508-77. Em 

seguida, intime(m)-se a(s) parte executada(s), na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, 

CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que 

deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001141-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYBER GOMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria da Luz dos Santos Silva (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001141-08.2017.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 542,60 (quinhentos e 

quarenta e dois reais e sessenta centavos), conforme cálculo anexo, nas 

contas existentes da parte Executada – CPF: 960.687.441-91. Em seguida, 

intime(m)-se a(s) parte executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). 

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT,21 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000235-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA APARECIDA FERREIRA CESAR GOMES (EXECUTADO)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Autos n° 1000235-52.2016.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 351,84 (trezentos e 

cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme petição de ID 

8826840, nas contas existentes da parte Executada – CPF: 

023.399.961-20. Em seguida, intime(m)-se a(s) parte executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 21de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-40.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

NILVA LENIR SIMOES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO (ADVOGADO(A))

RODO LEMOS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCOS CLEITON PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

GIVALDO OLANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010204-40.2014.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis (evento 14586735), DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 

6.958,99 (seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove 

centavos), conforme cálculo de ID 5872365, nas contas existentes da 

parte Executada – CNPJ: 08.260.880/0001-47. Em seguida, intime(m)-se 

a(s) parte executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de agosto 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-53.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO (ADVOGADO(A))

DIEGO DELMONDES SOARES DA ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVE COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DAVID GOMES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000028-53.2016.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis (evento 150319434), DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 

23.704,33 (vinte e três mil setecentos e quatro reais e trinta e três 

centavos), conforme cálculo de ID 11770760, nas contas existentes da 

parte Executada – CNPJ: 06.174.294/0001-54 e CPF 223.824.098-51. Em 

seguida, intime(m)-se a(s) parte executada(s), na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, 

CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que 

deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 21 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

PAULO ROBSON PRATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000156-05.2018.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis , DEFIRO o pedido de indisponibilidade de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o 

que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 2.565,64 (dois mil 

quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), 

conforme petição de ID 13251512, nas contas existentes da parte 

Executada – CPF: 651.244.481-72. Em seguida, intime(m)-se a(s) parte 

executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de agosto 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000177-47.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEY CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: JEFFERSON DE 

SOUZA - MT20109/B, para que providencie(m) 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 o pagamento 

comprovado dos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de penhora 

e demais atos, tendo em vista que o executado, embora citado, não 

apresentou comprovação de pagamento do débito aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY WILSON PEREIRA (RÉU)

VERA DIEHL PEREIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Certifico que, NÃO FOI POSSIVEL 
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PROCEDER O CUMPRIMENTO do MANDADO DE CUMPRIMENTO LIMINAR E 

CITAÇÃO em que é parte autora Energisa Mato Grosso– Distribuidora de 

Energia S/A e parte requerida Vera Diehl Pereira e Ney Wilson Pereira, 

tendo em vista que para o fiel cumprimento faz necessário que um 

representante da parte requerente esteja presente no cumprimento da 

liminar, ocorre que esta oficiala de justiça recebeu a carga do mandado em 

6/8/2018 e até a presente data a parte requerente permaneceu inerte. 

Nestes termos devolvo o mandado à secretaria.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63680 Nr: 3049-86.2017.811.0029

 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: JOSE HENRIQUE DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MOTOGRAÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT- 17950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripedes Alves Feitosa - 

OAB:OAB -8.314, GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - OAB:31342, Marco 

André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 115/128 foi 

protocolizada em 01/8/2018. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, 

através de seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 1078-32.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGÊNIO PRATI

 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:

 Tendo em vista a carta de citação do rexecutado devolvida pelos correios 

por duas vezes, impulsiono os autos ao exequente para que requeira o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46067 Nr: 2049-56.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria, Simirami Pereira Faria, 

Marcio Leandro Pereira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11.405/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) (?), para que 

se manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça a seguir transcrita: " Certifico que, em cumprimento ao MANDADO 

DE CONSTATAÇÃO, em que é parte autora: Banco Bradesco S/A, NÃO 

FOI POSSÍVEL PROCEDER A CONSTATAÇÃO dos Bens indicados no 

Mandado de Constatação, porque não foi depositado o valor total das 

diligências, sendo que, faltou o valor da diligência para a constatação da 

Chácara na Primeira Agrovila, e a complementação é no valor de R$47,20 

(quarenta e sete reais e vinte centavos). Nestes termos, devolvo o 

mandado à secretaria"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58326 Nr: 3079-58.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO J. S. DA CRUZ - ME, EDUARDO 

JOSÉ SCHONHOLZER DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2642-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderildo Cordeiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55565 Nr: 1562-18.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NEVES MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARTINS 

MAGALHÃES - OAB:344954/SP, RAFAEL MORALES CASSEBE 

TÓFFOLI - OAB:213970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 1061-64.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I da S. Miranda ME, Izaias da Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52150 Nr: 2845-13.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, 

ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Kowalski Fontana - 

OAB:44.056/PR, PLÍNIO ROBERTO DA SILVA - OAB:OAB/PR 8.360, 

SUZANA BONAT - OAB:07639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 14.485, Vittor Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51560 Nr: 2567-12.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA, Lucimeire 

Antonio de Almeida, RONALDO ZANON, JANETE INÊS MARCON ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo P. Avila - 

OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47763 Nr: 462-62.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria, Marcio Leandro Pereira 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, GUILHERME 

LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto 

- OAB:11.405/MT

 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55685 Nr: 1638-42.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOZÉLLIA GOMES DE SOUSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 86, impulsiono os autos ao 

exequente para que requeira o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25549 Nr: 3359-39.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agro-Pecus Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrosartori Comércio e Representações 

Agricolas Campo Verde Ltda, ADILMAR SARTORI, ALTAIR SARTORI, 

ADILAR SARTORI, LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, GUSTAVO 

TOLDO, Farmer_ Primabay Defensivos Agricolas Ltda, ROGÉRIO 

CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, José Jorge Themer - OAB:SP/94253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Eliane Emilia Colodeto - OAB:274038/SP, José Jorge Themer - 

OAB:SP/94253

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42636 Nr: 1530-18.2013.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlan José Kuhn - 

OAB:29586/SC, FERNANDO EMILIO TIESCA - OAB:OAB/SC 8.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes acerca da decisão a seguir transcrita: "Vistos. 

Considerando que a parte requerente deixou de promover os atos 

necessários à sua satisfatividade (apreensão do bem), conforme certidão 

de fls. 254, em que deixou de pagar as diligencias do Oficial de Justiça. 

Intime-se para que apresente justificativa plausível em 5 (cinco) dias, pena 

de extinção do feito por desinteresse. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28098 Nr: 1971-67.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Manoel Malvessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oleoclides Antonio Boni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rosemar Oliveira 

Costa - OAB:10.008/GO, Lilian da Silva Soares - OAB:44.894/GO

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao 

exequente para que requeira o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58342 Nr: 3092-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Moreira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:12971/MT

 Autos nº. 3092-57.2016.811.0029 ( I, III e IV do Código Penal (homicídio 

qualificado), com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.Verifica-se 

que os elementos constantes nos autos e conforme já enunciado na 

decisão que decretou a prisão preventiva às fls. 63/v, o acusado 
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evadiu-se do distrito da culpa, tomando lugar ignorado, colocando assim 

em risco a aplicação da lei penal na exata medida em que impediu o 

andamento do feito.Ainda, cumpre ressaltar que o Requerente foi preso, 

na cidade de Barra do Garças/MT, pelo crime de assalto, conforme notícia 

do informativo Diário de Cuiabá que segue e anexo.Diante da 

fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos 

revelam a necessidade da manutenção cautelar do Requerente ALDO 

MOREIRA DE MELO, visto que estão presentes as hipóteses 

autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 

312 e 313, do CPP.Dessarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos 

e a necessidade da segregação cautelar do acusado, em conformidade 

com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no 

caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, 

INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva às fls. 73/94 e 

100/103, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, 

como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a 

segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição 

por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.Oficie-se a Cadeia Pública 

de Barra do Garças/MT, comunicando acerca da presente ação, bem 

como, encaminhando cópia do mandado de prisão destes autos, 

informando que o acusado deve permanecer recolhido, por força desse 

comando.Sem prejuízo, designo audiência de instrução de julgamento para 

a data de 05 de setembro de 2018, às 13h50min (MT).Depreque-se o 

i n t e r r o g a t ó r i o  d o  a c u s a d o . I n t i m e m - s e . À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.Canarana, 15 de agosto de 2018.Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58029 Nr: 2961-82.2016.811.0029

 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: GRASELHA BETANIA FRANCESCHET, Margarete Fátima 

Turra Dalosto, Taís Regina Franceschet Peres, OSCAR DOS SANTOS 

OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de realização de perícia contábil requerido pela parte 

requerida e, dada a complexidade das operações necessárias à 

identificação dos valores devidos, nomeio como perito ALDO NUSS, 

contador, endereço na Rua Campo Erê, 387 E, bairro Pioneiro, Lucas do 

Rio Verde/MT, celular (065) 99646-2728.

 Intime-se o perito nomeado de seu múnus, bem como para que apresente 

a proposta de honorários.

Sendo apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte requerida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo desde já, 

que os honorários periciais serão suportados pela parte que requereu, ora 

executada, conforme preconiza o artigo 95 do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 11546 Nr: 1557-79.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto JR e Transportadora JS Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Occhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sott - OAB:16.717/MT, 

Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes para que requeiram o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1853 Nr: 1-67.1981.811.0029

 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: ALFREDO ZAMBOTI, MAURILIA BOTONI ZAMBOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Padilha da Silveira, Wilmar Luiz 

Toniazzo, WEBER WEBER & CIA LTDA., NATALINO RODRIGUES DE 

CARVALHO, SÉRGIO QUADROS DE ALBUQUERQUE, WALDOMIRO 

SOARES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA 

GONÇALVES - OAB:2006/MT, Marcio Moraes Lopes - OAB:22-612 

MT, Roberto Aparecido Falashi - OAB:223188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA - OAB:3706/SC

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 3456 Nr: 816-15.2000.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sete de Setembro Agrícola e Participações S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuária Araguaia Ltda, 

BERTHOLDO DIEHL, Renata Lisa de Figueiredo, VALDIR NICOLAI, José 

Valdir Chagas Schmidt, Espólio de Arnoldo Leal Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT, Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3 .608-B/MT,  Louise  Ra iner  Pere i ra  G ionéd is  - 

OAB:16.691-A/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tambani 

Rodrigues - OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Tendo em vista a devolução da carta de intimação da credora, impulsiono 

os autos a fim de intimar a exequente para que se manifeste, requerendo 

o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57601 Nr: 2736-62.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57594 Nr: 2731-40.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 
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requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56805 Nr: 2352-02.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL COLOSSI, CRISTIANE PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 10888 Nr: 861-43.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123 MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 5.238/O, Luis 

Fernando Decanini - OAB:9.993-B, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65372 Nr: 374-19.2018.811.0029

 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: NELSI WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 19.021-A

 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 14h30min 

(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 Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 13830 Nr: 1736-76.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Antônio Lorenzon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos, etc.

A União, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente 

Ação de Execução Fiscal, contra Vilson Antônio Lorenzon.

A parte autora peticionou requerendo a extinção do processo nos termos 

do artigo 924, inciso II do NCPC (fls. 86/87).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Tendo a parte autora requerido a extinção do feito pelo integral 

pagamento da divida, caso é de extinção do feito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios, no 

montante de 10% do valor pago, nos termos do art. 85, § 3º e incisos, do 

Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65428 Nr: 423-60.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL COLOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador Juliano Cargneluti Pit, para que 

comprove nos autos a distribuição da Deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59423 Nr: 669-90.2017.811.0029

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador JORDANIA BARCELO DA SILVA, para 

que, comprove nos autos a distribuição da Deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44680 Nr: 960-95.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Gomes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER CRISTIAN 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0

 Vistos,

 1. Cumpra-se na íntegra os parágrafos 2 e 3, determinados às fls. 74.

2. Tendo em vista a manifestação do advogado em fls. 79 e em atenção ao 

Ofício 047/2018/DP/MT/Canarana, nomeio, nos termos do artigo 298 da 

CNGCJ/MT, como advogado (a) dativo, patrocinando os interesses do 

acusado Anízio Gomes Sobrinho o (a) advogado (a) Guilherme Leite 

Rodrigues regularmente inscrito (a) no cadastro de advogados dativos 

desta comarca.
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 3. Desde já fixo, como honorários para pagamento do (a) nomeado (a) 

causídico (a), conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos termos do 

artigo 303 da CNGCJ/MT, em 01 (um) URH – Unidade Referencial de 

honorários.

 4. Intime-se o (a) defensor (a) constituído (a) de seu munus, 

cientificando-o das obrigações e restrições constantes dos itens 304 e 

305 da CNGCJ/MT, bem como para acompanhar o acusado em audiência 

de instrução e julgamento, que designo para o dia 06 de novembro de 

2018 às 11h00(MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de 

ambas as partes, que deverão ser intimadas pessoalmente para 

comparecimento na aludida solenidade.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas/réu residentes em outras Comarcas, as 

mesmas deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Expeça-se o necessário..

 8. Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Portaria

P O R T A R I A N.º67 /2018 – DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º ESTABELECER a Escala de Plantão dos servidores da Central de 

Administração do Foro que deverão auxiliar os Juízes das Varas durante 

o Plantão Regional, estabelecido no Provimento nº 001/2013/CM, artigo 11 

§ 1º e artigo 12, durante o mês de SETEMBRO/2018 na forma abaixo 

discriminada:

 Dia 1/9/2018 – SÁBADO – EDGAR JOSÉ DE OLIVEIRA

 Dia 2/9/2018 - DOMINGO – EDGAR JOSÉ DE OLIVEIRA

 Dia 7/9/2018 – SEXTA-FEIRA – SILVANA ANGELA S.KIRCHESCH

Dia 8/9/2018 – SÁBADO – SILVANA ANGELA S.KIRCHESCH

 Dia 9/9/2018 – DOMINGO– SILVANA ANGELA S. KIRCHESCH

 Dia 15/9/2018 – SÁBADO – BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO

 Dia 16/9/2018 – DOMINGO – BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO

 Dia 22/9/2018 – SÁBADO – ANTONIO BRAZ SPOLTI

 Dia 23/9/2018 – DOMINGO- ANTONIO BRAZ SPOLTI

 Dia 29/9/2018 – SÁBADO – EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

 Dia 30/9/2018 – DOMINGO- EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Artigo 2º REMETA-SE cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

dando-se ciência desta ainda, aos serventuários da justiça plantonistas.

 Chapada dos Guimarães/MT, 20 de agosto de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 68/2018/DF - Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão 

semanal dos Juízes e Gestores Judiciários para o mês de 

SETEMBRO/2018, a saber:

* A Portaria nº 68/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000654-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA DO LAGO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante. Chapada dos 

Guimarães/MT, 21 de agosto de 2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000711-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAINILDO CELES DAMACENA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante. Chapada dos 

Guimarães/MT, 21 de agosto de 2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000691-15.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO RURAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante. Chapada dos 

Guimarães/MT, 21 de agosto de 2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA (ADVOGADO(A))

SINAGROCAMPOVERDE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANICE ESTER WESZ BIRCK (REQUERIDO)

JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000644-41.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SINAGROCAMPOVERDE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA REQUERIDO: JHONNY ANDERSON 

ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente, por meio do advogado constituído, para que, na forma do 

art. 388, parágrafo único da CNGC Judicial, promova o recolhimento dos 

valores referentes às custas processuais, cujo comprovante não foi 

apresentado nos autos. Nada providenciando, devolva-se presente a 

missiva, nos termos do art. 390 da CNGC Judicial. Providenciado o 

recolhimento, cumpra-se o ato deprecado, independentemente de outra 

providência. Cumprida, proceda-se à sua devolução ao douto Juízo 

Deprecante, com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie-se a devolução ao 

Juízo Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 6 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA (ADVOGADO(A))

SINAGROCAMPOVERDE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANICE ESTER WESZ BIRCK (REQUERIDO)

JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante. Chapada dos 

Guimarães/MT, 21 de agosto de 2018

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104344 Nr: 1578-16.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NARCISO DA SILVA, Rg: 985525, 

Filiação: Maria Helena da Silva, brasileiro(a), convivente, trabalhador 

braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor 

da VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados abaixo..

Sentença: Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei n° 

11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida 

que denoto urgente: 01 - Diante do cenário fático trazido aos autos, em 

especial, as assertivas da ofendida, vislumbro a inexistência de diálogo 

entre as partes e a possibilidade de reiteração dos atos já praticados 

PROIBO o representado de se aproximar da vítima no limite mínimo a ser 

evitado qualquer tipo de discussão ou eventuais agressões. Ressalvo que 

os cuidados com a aproximação deverão se estender a os locais de lazer, 

de trabalho e frequentação da vítima, a fim de preservar sua integridade 

física e psicológica. 02 - PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima 

por qualquer meio de comunicação. 03 - Considerando a manifestação da 

vítima no sentido de que deseja se separar do ofensor NARCISO DA 

SILVA, como forma de garantir eventuais direitos no âmbito patrimonial, 

como também impor a suspensão do regime de bens, resguardando a 

cônjuge requerente de eventuais prejuízos dela decorrente, e, por 

conseguinte, o afeto que embasava a relação matrimonial, DEFIRO 

LIMINARMENTE A SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV). Tendo em vista 

que a requerente narrou pretender se mudar da residência conjugal, defiro 

seu afastamento do local, sem prejuízo de eventuais direitos referentes a 

partilha de bens, guarda de filhos e alimentos. Ressalvo que quando do 

cumprimento da presente medida, poderá a REPRESENTANTE retirar do 

local seus pertences de uso pessoal, na presença do Senhor Oficial de 

Justiça, que certificará o ocorrido, bem como deverá relacionar os bens 

retirados. 04 - Considerando que o casal possui em sua responsabilidade 

dois filhos menores em comum, bem como pro não ser possível, neste 

momento, auferir a real condição do Representado em prestar alimentos, 

FIXO-OS à título provisionais em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, a partir da notificação e prosseguir até decisão final da causa, no 

intuito de satisfazer, a priori, as "necessidades" da infante. 05 - 

Considerando o estado de ânimo de ambos, no momento, encontra-se 

exaltado, suspendo temporariamente o direito de visitas do agressor à 

menor, permanecendo os filhos com a mãe, até ulterior deliberação judicial, 

no respectivo procedimento a ser formado. Considerando a natureza 

cautelar das medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a 

necessidade de propositura de ação principal, sob pena de incidência do 

que preceitua o artigo 806 do Código de Processo Civil, NOMEIO para 

prestar Assistência Judiciária à vítima a Defensoria Pública, na pessoa de 

suas i. Defensoras, devendo cópia desta decisão ser encaminhada ao i. 

defensor. (artigo 21;27;28).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87098 Nr: 4213-38.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANA MIA PIZZARIA LTDA - ME, FRANCISCA 

LUZIA PINHEIRO DA SILVA, LOURIMAR APARECIDA PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 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 retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32601 Nr: 1989-74.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67296 Nr: 2750-32.2014.811.0024

 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: Maria Pedroza de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o autor, 

para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 55286 Nr: 3065-31.2012.811.0024

 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: Antonio Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT, 

Suhaila Mamhud Ahmad Bianchi - OAB:8388

 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 o autor, 

para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35742 Nr: 1574-57.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brendo Luan Santana Valeriano, Sonia da Silva santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pela parte requerida.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000632-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON RAMOS DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Expedido por 

ordem do(a) MM. LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR Dados do 

processo: Processo: 1000632-27.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 

954,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / 

AMEAÇA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): LOURDES 

APARECIDA DA COSTA Parte Ré: RÉU: GILSON RAMOS DA SILVA 

Finalidade: CITAÇÃO de terceiros, interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (art. 259, I, do CPC) acerca da petição inicial, abaixo 

resumida, para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. Resumo da Inicial: A 

requerente é legítima possuidora de um imóvel situado na Av. Rubens 

Paes de Barros, Quadra F, Lote 11, s/n, Bairro Altos do Mirante, neste 

município de Chapada dos Guimarães/MT, o qual usa para sua própria 

moradia desde o ano de 2008, portanto, há 10 anos, ininterruptamente, 

conforme será devidamente comprovado pro meio das contas de luz, das 

fotos anexas e das testemunhas arroladas. Sua casa está sempre limpa e 

bem cuidada, conforme deve ser o imóvel daquele que atende a função 

social da propriedade. A requerente jamais sofreu qualquer tipo de 

contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a 

sua posse, portanto, mansa, pacífica e ininterrupta durante todo esse 

tempo. Despacho/Decisão: "Vistos, etc. Recebo a petição inicial. Cite-se a 

parte requerida na forma pleiteada, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão. Citem-se os confinantes pessoalmente (art. 246, §3° do CPC), 

conforme indicado na inicial. Citem-se por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, I, do 

CPC). Após, intimem-se os Representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, para manifestarem o interesse no feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, encaminhando-lhes os autos. Ademais, defiro o pedido 

de justiça gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado digitalmente(Art. 

1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) LEONISIO SALLES DE ABREU 

JUNIOR Juiz de Direito. Advertência: 1. PRAZO: O prazo para RESPONDER 

a ação é de quinze (15) dias, contados da data da expiração deste edital. 

Esse prazo será contado EM DOBRO, caso se trate de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 191 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela 

Defensoria Pública. 2. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na peça 

vestibular. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 21 de agosto de 2018. ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000603-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA MILHOMENS DE ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEY MAX DE CARVALHO NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1000603-47.2018.811.0024 Vistos, etc. Trata-se de ação de reintegração 

de posse com pedido liminar ajuizada por RAIMUNDA MILHOMENS DE 

ABREU em desfavor de WARLEY MAX DE CARVALHO NEVES. Alega na 

inicial ser proprietária dos imóveis registrados sob as matrículas nos 

14.847 e 14.848, desde 17.1.1983, no qual teria construído uma casa de 

alvenaria. Afirma que o requerido, enquanto seu vizinho, em novembro de 

2017, teria retirado os mourões da divisa dos lotes, invadindo seu imóvel 

em área de 81,175 m2, tendo edificado no local um muro de alvenaria. 

Informa também que o requerido estaria ameaçando demolir a cozinha de 

sua residência. Requer, ao final, o deferimento de medida liminar para que 

seja concedida reintegração de posse em seu favor. É o relatório. Decido. 

Em relação ao pedido liminar, é necessário destacar que, nos termos do 

art. 561 do CPC/2015, são requisitos para concessão da liminar de 

manutenção ou reintegração de posse a demonstração: 1) do exercício de 

posse; 2) da turbação e do esbulho praticado pela parte requerida; 3) da 

data da turbação ou esbulho; e 4) da continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou da perda da posse, na ação de 

reintegração. Com efeito, analisando a pretensão liminar à luz dos fatos 

narrados e provas coligidas à inicial, infere-se que não deve prosperar, 

em razão de não haver elementos a indicar, neste juízo perfunctório, a 

prova da posse por parte da autora, já que, conforme alegação constante 

na inicial a autora loca o imóvel (que seria de sua propriedade) a terceira 

pessoa que não integra a relação jurídica em questão (Dilson Cardoso da 

Silva). Assim, à luz dos fatos narrados na própria exordial e conforme o 

conceito de posse trazido pelo art. 1.196 do Código Civil, não é possível 

afirmar, neste juízo preliminar, que a autora esteja, neste momento, a 

exercer o poder de fato sobre o imóvel de sua propriedade, já que, 

repita-se, informa que o imóvel em questão seria objeto de contrato de 

locação. Portanto, não há como considerá-la possuidora do imóvel. 

Ademais, da análise dos documentos acostados, não é possível verificar 

em que imóvel teria ocorrido o alegado esbulho possessório, já que ora se 

faz menção ao lote n° 21, da quadra 1, ao passo em que as escrituras 

públicas de cessão de direitos hereditários, nas quais fundamentariam a 

propriedade da autora, sdizem respeito aos lote n° 6 e 7 da quadra 1. Por 

outro lado, não é possível inferir, apenas pelo boletim de ocorrência e 

pelas imagens apresentadas com a exordial que o requerido tenha, de 

fato, invadido, com a construção de muro de alvenaria, parte do imóvel 

que seria de sua propriedade. CONCLUSÃO. Dessa maneira, não 

evidenciados os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se 

a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e 

realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) desta Comarca (art. 334 CPC/2015). Advirtam-se às partes que 

a ausência injustificada à audiência de conciliação será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 
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334, §8°, CPC/2015). Intime-se a parte requerente da data da audiência de 

conciliação designada. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

na audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC/2015). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, 

do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015). 

Em caso de citação por mandado, deverá a parte requerida informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Havendo acordo, retorne o feito em conclusão. 

Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 17 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000784-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES (REQUERENTE)

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1000784-75.2018.811.0024 Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança 

com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MICHEL CAMPOS ALVES em desfavor do MUNICÍPIO DE PLANALTO DA 

SERRA/MT, sendo atribuído à causa o valor de R$ 34.346,93 (trinta e 

quatro mil trezentos e quarenta e seis noventa e três centavos). A ação 

foi distribuída perante a justiça comum desta Comarca, recaindo, após 

distribuição, sobre a competência deste Juízo. É o relatório. DECIDO. A 

Resolução n° 04/2014-TP, aprovada pelo Tribunal Pleno do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, publicada em 31.3.2014, instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública em todas as Comarcas do Estado, dispondo 

que: “art. 1°. As causas referentes à Lei Federal n° 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: (...) II – nos Juizados Especiais Cíveis utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Neste contexto, a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida pelo art. 2° da Lei n° 

12.153/09, ‘in verbis’: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 

2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de 

competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Destarte, o critério previsto na lei é o do valor da causa, 

excetuadas as demandas expressamente previstas no §1°. Assim, o valor 

atribuído à causa pela parte autora fixa a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. CONCLUSÃO Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° da Lei n° 

12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias. Intime-se 

a parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 20 de agosto de 2018.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000337-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO (ADVOGADO(A))

ROBSON RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilson Fernandes (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000337-87.2018.8.11.0024 

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, 21 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000758-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TEREZA RAQUEL TEIXEIRA LEMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000758-77.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora veiculou 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito, não é crível que não tenha 

condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, na inicial, 

consta que a parte autora é empresária, não havendo no feito elementos 

suficientes e que permitam aferir, com fidedignidade, se merece litigar sob 

o pálio da justiça gratuita, não bastando, para esta finalidade, a juntada de 

extratos bancários. Assim sendo, deve ser oportunizada ao requerente a 

possibilidade de demonstrar, satisfatoriamente, a sua hipossuficiência. 

Conclusão. Diante do exposto: I. Com fulcro no art. 99, §2º, do CPC, 

determino que a parte requerente comprove nos autos a insuficiência de 

recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido, o que poderá ser feito, por exemplo, com a juntada da última 

declaração de imposto de renda ou cópia de extratos bancários dos 

últimos 12 (doze) meses. II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tragam os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado. III. 

Expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 20 

de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000196-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI (REQUERENTE)

KARLA DA SILVA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 425 de 791



MARINALVA GOMES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000196-68.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal, já que o requerente não demonstrou a negativa da 

instituição financeira em atender ao seu pedido, assim como por não ser 

este o objeto da presente ação, que versa sobre divóricio sem 

necessidade de partilha. II. Cumpra-se a decisão de ID Num. 13437529. III. 

Expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se. 21 de agosto de 2018. Marco 

Antônio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96693 Nr: 4328-25.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenor Pedro de Souza - ME, ATENOR PEDRO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a devolução negativa da 

correspondência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102195 Nr: 590-92.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Santana de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71905 Nr: 1039-55.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Reginaldo Roldão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Tsukasa Mitsutake

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a devolução negativa da 

correspondência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73278 Nr: 1609-41.2015.811.0024

 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): ROSALINDO CORREA DE PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para o advogado do requerente 

manifestar nos autos conforme intimações pela imprensa publicadas no 

dia 17/8/2017 e 31/01/2018. Assim Impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, encaminhando- à expedição de 

documentos para intimação pessoal da parte requerente para manifestar 

interesse no prosseguimentos do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36084 Nr: 1387-49.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeire França da Silva, Rosangela França da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 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 15 dias, manifestar nos autos quanto a informação 

apresentada pelo TRF, 1.ª região, que o CPF da autora encontra-se 

irregular, perante o Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88856 Nr: 684-74.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Santiago de Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao ofício juntado aos autos. Ref. 

45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100163 Nr: 5901-98.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juacy de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70624 Nr: 604-81.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Américo Maximiano de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em 

vista o retorno dos autos da Superior Instãncia.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93760 Nr: 2779-77.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olme Ivo Bellandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a certidão do oficial de justiça, bem 

como efetuar o depósito no valor de R$ 3.132,00 (Três mil, e cento e trinta 

e dois centavos) a título de reembolso ao oficial de justiça, devendo o 

referido depósito, ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - 

diligência - emissão de guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos 

autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99093 Nr: 5351-06.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilson Santana da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87305 Nr: 4405-68.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MULLER

 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:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93743 Nr: 2768-48.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeremias Alves da Silva, Vandilene Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., José Nóia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 >Certifico que, Decorreu o prazo para a Fazenda Pública do Município de 

Chapada dos Guimarães manifestar nos autos, conforme Carta de Citação 

e AR, juntado aos autos.

 >Certifico que, Decorreu o prazo para os Eventuais Interessados; 

Ausentes; Incertos e Desconhecidos, manifestarem nos autos, Conforme 

Edital de Citação publicado em 23/8/2018.

 >Assim, tendo em vista que a Procuradoria da União manifestou nos 

autos em 28/8/2017, requerendo documentos e Procuradoria Geral do 

Estado manifestou em 12/9/2017, também solicitando documentos. 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado da requerente, pela imprensa, para no prazo 15 dias 

apresentar os documentos solicitados.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

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 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51614 Nr: 2318-34.2009.811.0009

 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: OSMARINA DONIZETTI DO CARMO, THIAGO NESTOR 

PIVETA, CAMILA GLACIELA PIVETA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCINDO PIVETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALESSANDRO 

BARBOSA - OAB:181591/SP, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte requerente, através de seus Advogados, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor da condenação em 

custas, conforme sentença, sendo:

 - o valor de R$ 831,53(oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e três 

centavos) de custas processuais;

- o valor de R$ 831,53 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e três 

centavos) de taxa judiciária INFORMA-SE ainda que o pagamento deverá 

ser através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e 

Taxas Finais ou remanescentes (ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home). 

bem como, recolher - o valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) de diligência 

do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos. ADVERTIDO que uma vez transcorrido o referido prazo, será 

tomada as providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida 

ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO em cartório, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 28919 Nr: 610-22.2004.811.0009
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVMC, MSMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

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.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19586 Nr: 55-98.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERIDUS S/A FINANCIAMENTO CRÉDITO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. AJALA - ME, ADHMAR BRIZZI TRIZZI, 

EUZÉBIO MARTINS AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:MT-3498-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

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.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 16033 Nr: 265-27.2002.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAD, KDDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que decorreram 05 (cinco) anos desde a intimação da 

parte para efetuar o recolhimento das custas finais sem que qualquer 

outra providência fosse efetivada.

Assim, REVOGO o despacho retro, pronuncio a prescrição do crédito das 

custas judiciais inadimplidas e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção 

do art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da 

CNGC.

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.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 207 Nr: 259-59.1998.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival de Oliveira - OAB:MT 

3548-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente 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, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 38527 Nr: 673-76.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUSTOLIN E BRUSTOLIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÍDER CAÇA E PESCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Presotto Gomes - 

OAB:62423/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente 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, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19565 Nr: 33-74.1986.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FELIPE COSTA, JOSÉ DE OLIVEIRA 

SIMÕES, JOÃO SATURNINO GALVÃO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 
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NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente 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, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54823 Nr: 2262-64.2010.811.0009

 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: CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 [...] Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, pelo que 

extingo o processo com resolução de mérito, para DECLARAR a partilha 

"pro rata" (50% para cada uma das partes) dos seguintes 

bens:I)Construção da residência em alvenaria com 53.71m², no lote 34, 

quadra 37, na Rua dos Salgueiros, Município de Sinop;II)01 (um) veículo 

Fiat Uno Mille Brio 1.0;III)Bens móveis que guarnecem a residência 

descritos no item “3” da exordial à fl. 10.Os valores dos bens 

mencionados acima deverão ser apurados mediante liquidação de 

sentença.CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com base no artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da causa.Por fim, expeça-se a respectiva certidão de honorários 

advocatícios em favor da advogada dativa, Dra. Neuma Terezinha Cielo 

Manica, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, observando a r. 

decisão de fls. 64-66, em especial, o item “2”.Após o trânsito em julgado 

desta sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as cautelas 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seColíder, 10 de 

agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81727 Nr: 2817-13.2012.811.0009

 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: GENESIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131600, FÁBIA DANIELA DA CUNHA - OAB:RJ/ 132.094, 

HUMBERTO CHIESI FILHO - OAB:SP/ 173.160, VENTURA ALONSO 

PIRES - OAB:132321/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

OAB:8032-B/MT

 [...] Diante do exporto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na 

exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo o art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC/2015. No entanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos 

termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que é beneficiário da gratuidade 

da justiça, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 10 de agosto de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95575 Nr: 3003-31.2015.811.0009

 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: AIRTON FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54234 Nr: 1671-05.2010.811.0009

 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: JACINTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86778 Nr: 268-59.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87217 Nr: 650-52.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADORNES, MARINES GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE - I.P.A. S, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 
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CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Coelho Pedrosa - 

OAB:PE/ 30.195, ARELI COELHO PEDROSA - OAB:PE/ 25.058, Magdala 

Cabral Gomes - OAB:PE/ 18.495, MARIZA MAIA FERREIRA TAVARES - 

OAB:PE/ 14.962

 Autos nº: 650-52.2014.811.0009

Código Apolo nº: 87217.

Vistos, etc.

1 – Sem delongas desnecessárias, extrai-se da procuração acostada à fl. 

74, que, além dos advogados renunciantes indicados às fls. 211-211 

verso, há o Dr. Edmilson Paranhos de Magalhães Filho, também constituído 

como advogado do requerido IPAS – Instituto Pernambucano de 

Assistência e Saúde. Razão pela qual, indefiro o pleito de fl. 211, 

consistente na notificação do sobredito Instituto para constituir novo 

procurador.

2 – Destarte, a fim de dar regular andamento ao feito, proceda-se a 

Secretaria com a devida retificação na capa dos autos e no Sistema Apolo 

para constar apenas o Dr. Edmilson Paranhos de Magalhães Filho como 

advogado do requerido IPAS.

3 – Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

4 - Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

Às providências.

Colider/MT, 21 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.: 57012 Nr: 1299-22.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA METAL 

LIDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Autos nº: 1299-22.2011.811.0009

Código Apolo nº: 57012.

Vistos, etc.

O presente feito está suspenso nos termos do art. 40 da LEF, conforme r. 

decisão de fl. 76. Ou seja, pelo prazo de 1 (um) ano.

 Portanto, estando o exequente ciente (fl. 78) acerca da suspensão, 

decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório (art. 40, §2º, da LEF) pelo período de 05 (cinco) anos, 

conforme ao lustro prescricional do crédito tributário.

 Às providências.

Colider/MT, 21 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.: 80989 Nr: 2031-66.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AGUIAR JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875

 Autos nº: 2031-66.2012.811.0009

Código Apolo nº: 80989.

Vistos, etc.

Ante o teor do petitório de fl. 29, revogo a nomeação de fl. 28 e, neste ato, 

NOMEIO como curador especial em favor do executado a Defensoria 

Pública de Colíder, que deverá ser INTIMADA a apresentar defesa, no 

prazo legal, sob as penas da lei.

 Às providências.

Colider/MT, 21 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.: 36853 Nr: 3472-29.2005.811.0009

 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: C. A. CASALEGNO & CIA LTDA - ME, CLÁUDIO 

ANTONIO CASALEGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA, AQUINO & CIA LTDA, MARIA 

FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

Luciana Carla Pirani Nasimento - OAB:MT/6.578

 Autos nº: 3472-29.2005.811.0009.

Código Apolo nº: 36853.

Vistos etc.

Ante o teor da manifestação de fls. 154-160, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de outubro 

de 2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 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.: 53947 Nr: 1384-42.2010.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Autos n.: 1384-42.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 53947.

Vistos, etc.

1 - Não obstante a certidão de fl. 140, verifica-se da r. decisão de fl. 41, 

que os honorários do advogado nomeado como curador especial foram 

fixados de acordo com a tabela mínima da OAB/MT, qual seja, 6 URH no 

caso dos autos, conforme se extrai da sobredita tabela .

Assim, EXPEÇA-SE a competente certidão em favor do curador especial, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

2 – Após, inexistindo pendências, cumpra-se o r. despacho de fl. 126. Ou 

seja, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e cautelas de praxe.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder, 21 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.: 53434 Nr: 871-74.2010.811.0009
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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: ELIENAI MARIA CARBO DOS SANTOS, ROBSON DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTURUGA BIRTCHE & CARNELOS LTDA, 

IVALDO CARNELÓS, CREUDEVALDO BIRTCHE, IVAN CARNELÓS, REDE 

CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATO GROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B, Débora 

Anastácio Calzolari - OAB:PA/ 22.859-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Juviliana Carnelós - 

OAB:329.491, Eder Roberto Pires de Freitas - OAB:3889/MT, José 

Rodolfo Novaes Costa - OAB:7.436, JOSE RODOLFO NOVAES COSTA 

- OAB:7436/O, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062, SILVIO 

EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:OAB/MT 16.366

 Autos nº: 871-74.2010.811.0009.

Código do Apolo: 53434

Vistos, etc.

1 – Ante o teor da certidão de fl. 566-567, tenho como desistência tácita 

na oitiva da testemunha Heitor, pela requerida Energisa. Razão pela qual, a 

HOMOLOGO e, por inexistirem pendências, declaro encerrada a instrução 

processual.

2 – Assim, a fim de dar regular andamento ao feito, INTIMEM-SE as partes 

para apresentar as derradeiras alegações finais, no prazo sucessivo de 

15 dias, a iniciar pela parte autora.

 3 – Por fim, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos.

Às providências.

Colíder, 21 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.: 37720 Nr: 41-50.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO DE MELO, HOSPITAL 

REGIONAL DE COLÍDER, UZIEL VICENTE BARBOSA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 Autos n.: 41-50.2006.811.0009.

Código Apolo nº: 37720.

Vistos, etc.

1 – Defiro o pedido de fl. 550. Razão pela qual, cite-se o espólio de Sérgio 

Ricardo de Melo, na forma requerida pelo autor.

2 - Decorridos o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o autor para 

manifestar pelo que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Sem prejuízo, solicitem-se informações acerca do cumprimento da 

missiva expedida à fl. 546.

4 – Após, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder, 21 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.: 34280 Nr: 1710-75.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. CARVALHO ELETRODOMÉSTICOS, GILMAR 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Souza Campos 

Neto - OAB:3670 OAB-MT

 Autos n. 1710-75.2005.811.0009

Código Apolo n. 34280

 Vistos, etc.

 Não obstante a certidão de fl. 127, verifica-se do despacho de fl. 124 e 

extratos que ora são juntados, que a consulta via Sistema Bacenjud já 

fora realizada, devendo a secretaria apenas cumprir a r. decisão de fl. 

120 quanto a intimação do exequente (item IV). Razão pela qual, ante a 

tentativa infrutífera de Bloqueio de valores na conta da parte executada, 

DETERMINO a imediata intimação do exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar pelo que entender de direito.

Às providências.

Colíder, 15 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.: 94414 Nr: 2322-61.2015.811.0009

 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): ANTONIA MARIA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:54l6/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A/MT

 Autos nº: 2322-61.2015.811.0009.

Código nº: 94414.

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 27, inexistindo qualquer pendência, 

determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações 

de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 14 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89538 Nr: 2559-32.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112113 Nr: 1773-46.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON BARRETO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal manifesta na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu MARLLON BARRETO DE SOUZA 
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à pena de 2 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 2 MESES DE 

DETENÇÃO E MAIS 33 DIAS-MULTA, por infração ao disposto nos artigos 

306 e 307 do CTB, e artigo 333 do CP, na forma do artigo 69 do mesmo 

diploma. I.O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, 

em atenção ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, ante 

a reincidência;II.O valor do dia multa será de 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, o que deverá ser devidamente 

corrigido;III.Incabível a substituição de pena prevista no artigo 44 do CP, 

bem como a suspensão condicional da pena do artigo 77 do mesmo 

diploma, pois, milita em desfavor do réu a reincidência;IV.CONCEDO ao 

sentenciado Marllon Barreto de Souza o direito de recorrer em liberdade, 

tendo em vista o quantum de pena que ora se opera, bem como o regime 

inicial de cumprimento da pena fixado;EXPEÇA-SE Alvará de Soltura em 

favor do denunciado, devendo o mesmo ser posto imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo não deva permanecer preso.. 6.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 

G e r a l  E l e i t o r a l / M T ; b ) C o m u n i q u e m - s e  o s  ó r g ã o s  d e 

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)Destruam-se os objetos 

descritos à fl. 49.f)Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência 

ao Ministério Público e à Defesa.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intime-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.: 113455 Nr: 2553-83.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLPIDIO STRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15.508, REGINALDO ALVES - OAB:15508

 Autos n°. 2553-83.2018.811.0009 – Código n°. 113455

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 25 de outubro de 

2018, às 15h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao juízo deprecante.

Às providências.

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.: 107961 Nr: 3166-40.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3166-40.2017.811.0009 – Código nº. 107961

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 13 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-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as devidamente necessárias;

3) INTIMEM-SE o acusado para que compareça à audiência, ora 

designada, e ainda para serem interrogados.

4) NOTIFIQUEM-SE o MPE e a defesa.

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.: 107288 Nr: 2718-67.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2718-67.2017.811.0009 – Código nº. 107288

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 08 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-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as devidamente necessárias;

3) INTIMEM-SE o acusado para que compareça à audiência, ora 

designada, e ainda para serem interrogados.

4) NOTIFIQUEM-SE o MPE e a defesa.

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.: 90722 Nr: 3549-23.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos nº. 3549-23.2014.811.0009 – Código nº. 90722

Despacho

Vistos, etc.

 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha de acusação Juliano 

Lacerda Lima Leite.

2) AGUARDE-SE o retorno da carta precatória expedida à fl. 256.

3) Após, ABRA-SE vista as partes para manifestação na fase do artigo 

402 do Código de Processo Penal e por derradeiro, não requerendo 

diligências, à apresentação de alegações finais.

Às providências.

Colíder-MT, 20 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94629 Nr: 2455-06.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 
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ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:MT21254/0, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para a 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, NO DIA 15.06.2018 com a finalidade 

de inquirição da testemunha IARA DA SILVA BARBOSA/MT, arrolada pela 

acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108341 Nr: 3407-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHC, AADOB, VDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, JULIO 

CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O

 Autos nº. 3407-14.2017.811.0009 – Código nº. 108341DecisãoVistos, 

etc.Cuida-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva aviado por 

Vagner dos Santos Farias, ao argumento de suposta ilegalidade da prisão 

pelo excesso de prazo (Pelo exposto, e por tudo que mais consta dos 

autos, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão postulado por 

VAGNER DOS SANTOS FARIAS, mantendo-se a custódia cautelar deste 

até ulterior deliberação em contrário.No mais, HOMOLOGO a desistência 

da testemunha Sebastião Gonçalo de Campos Pereira, requerida pelo 

Ministério Público (fl. 334) e defesa dos corréus Caio Henrique Carolino e 

Alex Augusto de Oliveira (fl. 335).Demais disso, SOLICITE-SE informação 

quanto ao ofício de fl. 339, e após, as determinações anteriores.Às 

providências.Intime-se. Cumpra-se.Colíder-MT, 20 de agosto de 

2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113083 Nr: 2346-84.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR BELARDES PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:

 Autos n°. 2346-84.2018.811.0009 – Código n°. 113083

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 27 de setembro de 

2018, às 16h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91865 Nr: 564-47.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos nº. 564-47.2015.811.0009 – Código nº. 91865

Despacho

Vistos, etc.

1) Com o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, verifica-se em decisão de fls. 172/174, que foi acolhida a 

preliminar de nulidade suscitada pela Cúpula do Ministério Público, para 

renovar os atos processuais praticados desde a audiência realizada em 

19 de abril de 2017, haja vista a danificação da mídia digital 

correspondente à gravação dos atos instrutórios.

2) Assim, DESIGNO o dia 30 de outubro de 2018, às 13h30min., para 

audiência de instrução.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as devidamente necessárias;

4) INTIME-SE o acusado para que compareça à audiência, ora designada, 

e ainda para ser interrogado.

5) NOTIFIQUEM-SE o MPE e a defesa.

Intimem-se. 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.: 112788 Nr: 2155-39.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DE MOURA, AJADIR DE 

LEMOS AJALA LOUBET, ROBERTO SANTOS DA SILVA, PAULO SERGIO 

BERTOLO, CLEBER TEOBALDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16.241/MT, SHIRLENE BENITES - OAB:16.211, THIAGO 

ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964, THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:13388

 Autos nº. 2155-39.2018.811.0009 – Código nº. 112788

Despacho.

Vistos, etc.

1) Ante a certidão de fl. 22, 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

NAIARA GONCALVES DA PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRSON GRANEMANN HOFFMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001609-98.2017.8.11.0009. REQUERENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, NAIARA GONCALVES DA PAZ REQUERIDO: DIRSON 

GRANEMANN HOFFMANN Vistos. Não obstante a urgência que o caso 

requer, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, bem como requerer o que entender de direito, 

considerando o petitório e documentos acostados pela parte requerente 

de Num. 12463973 - Pág. 1/5. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Colíder, 21 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000924-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ROOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000923-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ROOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

ELZA CENDON ANDRE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY LACERDA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000831-31.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: ELZA CENDON ANDRE 

EXECUTADO: JURACY LACERDA LEITE Vistos. Intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se. 

Após, venham-me conclusos para decisão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

NERIS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000507-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: NERIS ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 

Vistos. Proceda a zelosa Secretaria Judiciária a designação de nova data 

para a realização da audiência de conciliação, conforme a disponibilidade 

da pauta. Após, cite-se a parte requerida para que compareça no ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor, na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte autora por meio de seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001383-59.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIANA 

MARIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 23 de outubro de 2018 às 14h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 16 de agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

RELUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001360-16.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: RELUZ 

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o o 09 de 

outubro de 2018 às 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 16 de 

agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DIAS VELOZO (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001370-60.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ROMILDO DIAS 
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VELOZO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 16 de outubro de 2018 às 15h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 16 de agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010176-33.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE CRISTINA MACULAN ARAUJO (EXEQUENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA (ADVOGADO(A))

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER CARTA /MANDADO DE INTIMAÇÃO Colíder 

- MT, 16 de agosto de 2018. P.J.e: 8010176-33.2016.811.0009 ESPÉCIE: 

Procedimento do Juizado Especial PROMOVENTE/ qualificação: ALYNE 

CRISTINA MACULAN ARAÚJO, brasileira, casada, nutricionista, portadora 

do RG n.º 11.596.861 SSP/MG, e do CPF n.º 058.648.896-01, residente e 

domiciliada na Rua Luiz Aldori Neves Fernandes, nº.40, Setor Leste, Bairro 

Centro, Colíder/MT. PROMOVIDA/qualif icação: PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS S/A, “Em Recuperação Judicial”, sociedade 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.512.777/0001-35, com sede na Avenida 

Thomaz Alberto Whately s/nº, lotes 14, 16, 20 e 22, Aeroporto Leite 

Lopes, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A presente 

CARTA/MANDADO, extraído dos autos em referência, expedido por 

determinação do MM. Juiz Fernando Kendi Ishikawa tem por finalidade: - 

INTIMAR a parte promovente, acima qualificada, de que foi expedido nos 

autos em referência Alvará Judicial para Levantamento da Importância 

à(o) advogado com procuração nos autos, conforme incluso espelho e 

teor final da decisão judicial id: 13609165 abaixo transcrita, bem como 

para requerer no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito. 

Decisão Judicial: “Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) 

Judiciário(a) com as providências necessárias para o levantamento do 

valor penhorado e vinculado a este processo. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.”. Antônia Vanderléia da Costa Nunis Técnica Judiciária SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010266-75.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BELLO MACHADO (EXEQUENTE)

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

TIAGO MORO MOTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER CARTA /MANDADO DE INTIMAÇÃO Colíder 

- MT, 16 de agosto de 2018. P.J.e: 8010266-75.2015.811.0009 ESPÉCIE: 

Procedimento do Juizado Especial PROMOVENTE/ qualificação: CLEITON 

BELLO MACHADO, brasileiro, casado, técnico florestal, inscrito no CNPF 

sob o nº 066.232.919 -89 e portador da CI/RG nº 97909725 SSP/PR, 

residente e domiciliado na Rua Paranavaí, nº 110, bairro Residencial 

Maringá, Setor Norte, na cidade de Colíder, Estado de Mato Grosso. 

PROMOVIDA/qualificação: TIAGO MORO MOTA, brasileiro, convivente, 

eletricista, inscrito no CNPF sob o nº 054.012.491-52 e portador da CI/RG 

nº 25757601, residente e domiciliado na Rua Jorge Amado, nº 104, bairro 

Jardim Universitário, cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. 

PROMOVIDA/qualificação: MDM MATÉRIAIS ELÉTRICOS E DE 

CONSTRUÇÕS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 

sob o nº 04.247.674/0001-46, estabelecida na Av. Ariosto da Riva, nº 

2.070, centro na cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. A 

presente CARTA/MANDADO, extraído dos autos em referência, expedido 

por determinação do MM. Juiz Fernando Kendi Ishikawa tem por finalidade: 

- INTIMAR a parte promovente, acima qualificada, de que foi expedido nos 

autos em referência Alvará Judicial para Levantamento da Importância 

à(o) advogado com procuração nos autos, conforme incluso espelho e 

teor final da decisão judicial id: 13608972 abaixo transcrita, bem como 

para requerer no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito. 

Decisão Judicial: “Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) 

Judiciário(a) com as providências necessárias para o levantamento do 

valor depositado e vinculado a este processo. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.”. Antônia Vanderléia da Costa Nunis Técnica Judiciária SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000789-16.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DONIZETE TAVARES DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER CARTA /MANDADO DE INTIMAÇÃO Colíder 

- MT, 16 de agosto de 2018. P.J.e: 1000789-16.2016.811.0009 ESPÉCIE: 

Procedimento do Juizado Especial PROMOVENTE/ qualificação: DONIZETE 

TAVARES DE JESUS, brasileiro, casado, Funcionário Público, portador da 

cédula de identidade RG sob n.º 1.810.116 SSP/PR e, devidamente inscrito 

no CPF/MF sob n.º 360.811.759-87, residente e domiciliado na Rua Teles 

Pires, n.º 1.279, Setor Sul, Bairro Sagrada Família, Colíder – MT. 

PROMOVIDA/qualificação: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÈSTICOS 

LTDA – ELETROMÓVEIS MARTINELLO, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 32.951.535/0036-64, inscrição 

Estadual sob n.º 13.390.469-5, estabelecida na Avenida Marechal Rondon, 

n.º 31, Setor Leste, Bairro Centro, Colíder – MT, Telefones (66) 3541-2820. 

A presente CARTA/MANDADO, extraído dos autos em referência, 

expedido por determinação do MM. Juiz Fernando Kendi Ishikawa tem por 

finalidade: - INTIMAR a parte promovente, acima qualificada, de que foi 

expedido nos autos em referência Alvará Judicial para Levantamento da 

Importância à(o) advogado com procuração nos autos, conforme incluso 

espelho e teor final da decisão judicial id: 13500164 abaixo transcrita, bem 

como para requerer no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito. 

Decisão Judicial: “Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) 

Judiciário(a) com as providências necessárias para o levantamento do 

valor depositado e vinculado a este processo. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 
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observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”. Antônia 

Vanderléia da Costa Nunis Técnica Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001378-37.2018.8.11.0009; REQUERENTE: ONDINA DE 

CASTILHO MOZER REQUERIDO: BANCO PAN S.A. FINALIDADE: INTIMAR o 

(a) Advogado da parte autora constituído (a) nos autos para comparecer 

à audiência de conciliação designada para o dia 18 de Outubro de 2018 às 

15hs20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

NARCILIO BIZIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001440-77.2018.8.11.0009; REQUERENTE: NARCILIO BIZIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o (a) 

Advogado da parte autora constituído (a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de Outubro de 2018 às 

15h00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA CONCEICAO DA SILVA (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: 

1001431-18.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LUZIA DA CONCEICAO 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”. 
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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, 

20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CORDEIRO RIBEIRO (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: 

1001432-03.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FRANCISCA CORDEIRO 

RIBEIRO 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 
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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, 

20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL JOSE DE ARAUJO GOMES (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: 

1001433-85.2018.8.11.0009. REQUERENTE: IZABEL JOSE DE ARAUJO 

GOMES 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 
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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 

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, 

20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA GOMES DE OLIVEIRA (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: 

1001434-70.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ARLINDA GOMES DE 

OLIVEIRA 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 
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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 

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, 

20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

EUNICE DUARTE DE SOUZA (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: 

1001435-55.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EUNICE DUARTE DE SOUZA 

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 
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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 

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, 

20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

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: 

1001436-40.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOANA BATISTA DA SILVA 

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 
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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 

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, 

20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

LENIRCIA FERRAZ BARBOSA (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: 

1001437-25.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LENIRCIA FERRAZ BARBOSA 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 442 de 791



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 

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, 

20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIA SOCORRO BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001438-10.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA SOCORRO BENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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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 

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, 

20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

NARCILIO BIZIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001440-77.2018.8.11.0009. REQUERENTE: NARCILIO BIZIO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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 
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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 

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, 

20 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001292-66.2018.8.11.0009. REQUERENTE: INACIO FERNANDES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação 

de tutela proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. Afirma a 

parte autora ter adquirido um aparelho móvel, em março de 2017, no valor 

de R$ 1.949,00 (um mil, novecentos e quarenta e nove reais), na qual 

constatou defeito em sua bateria e enviou para assistência técnica da 

parte ré. Disse, ainda, que após o pagamento integral do produto foi 

cobrada indevidamente e ameaçada de restrição de seu nome junto ao 

órgão de proteção ao crédito. Dai requer, liminarmente, a cessação e o 

cancelamento das cobranças, bem como a abstenção da negativação de 

seu nome do cadastro de proteção ao crédito até decisão final. No mérito, 

pede o cancelamento do contrato de compra e venda e das faturas 

emitidas, a restituição dos valores pagos e a condenação da parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, tudo com a inversão do 

inversão do ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, pois que 

inexistente lastro probatório mínimo de que a parte autora efetivamente 

tentou a resolução administrativa do problema. É que tal assertiva poderia 

ser corroborada por protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. II.2 - Da inversão do ônus da 

prova Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, este será 

analisado quando do saneamento e da organização do processo, nos 

termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, pois que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria 

Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação designada ou a ser designada, consignando-se 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 
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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, 20 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

OSIAS BRIVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000099-16.2018.8.11.0009. REQUERENTE: OSIAS BRIVES REQUERIDO: 

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP 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 Cartório do 2º Ofício desta comarca pela parte 

ré, que, procurada, não resolveu administrativamente tal inconsistência, 

não restando outra saída senão a propositura da presente. Dai requer, 

liminarmente, a exclusão de seu nome do protesto no Cartório do 2º Ofício 

desta comarca até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito, alfim, a condenação da parte 

ré ao pagamento de indenização por danos morais, tudo com a inversão 

do inversão do ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - 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 

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 
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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 COM URGÊNCIA. Colíder, 17 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA MATOS ROOS (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

M MOIA SOLER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000910-73.2018.8.11.0009. REQUERENTE: M MOIA SOLER & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débito c.c. repetição de indébito, indenização por danos 

morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em desfavor da 

parte ré. Afirma a parte autora ser consumidora de energia elétrica 

fornecida pela parte ré, e, realizada inspeção rotineira por esta, foram 

detectadas supostas irregularidades em razão de desvios de energia do 

ramal de entrada, das quais não tinha conhecimento. Diante da iminente 

possibilidade de interrupção do fornecimento de energia, a parte autora 

dirigiu-se à empresa requerida, assinou termo de confissão de dívida e 

parcelou o valor do débito, mesmo não reconhecendo a sua existência. 

Dai requer, liminarmente, a abstenção do corte de energia elétrica, a 

cessação das parcelas vincendas do acordo firmado e a não inclusão do 

aludido apontamento nos órgãos de proteção ao crédito até decisão final. 

No mérito, pede a declaração de inexistência do débito, a condenação da 

parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em 

dobro, tudo com a inversão do inversão do ônus da prova. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

particular, o pedido liminar não tem como ser acolhido, 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. Ao revés, assinou termo de 

confissão de dívida e parcelou o débito com a parte reclamada. II.2 - Da 

inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de inversão do ônus 

probatório, este será analisado quando do saneamento e da organização 

do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, pois que há 

dúvidas quanto à verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria 

Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação designada ou a ser designada, consignando-se 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 21 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARLENE MOIA SOLER - ME (REQUERENTE)

ANNA PAULA MATOS ROOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000909-88.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARLENE MOIA SOLER - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito c.c. repetição de indébito, indenização por danos morais e 

antecipação de tutela proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. 

Afirma a parte autora ser consumidora de energia elétrica fornecida pela 

parte ré, e, realizada inspeção rotineira por esta, foram detectadas 

supostas irregularidades em razão de desvios de energia do ramal de 

entrada, das quais não tinha conhecimento. Diante da iminente 

possibilidade de interrupção do fornecimento de energia, a parte autora 

dirigiu-se à empresa requerida, assinou termo de confissão de dívida e 

parcelou o valor do débito, mesmo não reconhecendo a sua existência. 

Dai requer, liminarmente, a abstenção do corte de energia elétrica, a 

cessação das parcelas vincendas do acordo firmado e a não inclusão do 

aludido apontamento nos órgãos de proteção ao crédito até decisão final. 

No mérito, pede a declaração de inexistência do débito, a condenação da 

parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em 

dobro, tudo com a inversão do inversão do ônus da prova. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

particular, o pedido liminar não tem como ser acolhido, 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. Ao revés, assinou termo de 

confissão de dívida e parcelou o débito com a parte reclamada. II.2 - Da 

inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de inversão do ônus 

probatório, este será analisado quando do saneamento e da organização 

do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, pois que há 

dúvidas quanto à verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria 

Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 
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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, 21 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

ANDRE GILBERTO VINHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000956-62.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ANDRE GILBERTO VINHA 

REQUERIDO: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, GENERAL MOTORS 

DO BRASIL Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de fazer 

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 

ter adquirido um veículo com garantia de fábrica de 03 (três) anos, inclusa 

a manutenção nas concessionárias, realizando-se as revisões de 10.000 

(dez mil) e 20.000 (vinte mil) km. Disse, ainda, que em data próxima à troca 

de óleo do motor de seu veículo contatou com a parte ré e foi autorizada a 

referida troca no posto de combustível da família da parte autora. Em 

seguida, ficou agendada a revisão para os demais itens do veículo, razão 

pela qual foi surpreendida ao ser informada sobre a exigência de nova 

troca de óleo e filtro do motor, e que só seria concretizada a revisão de 

30.000 (trinta mil) quilômetros do veículo com a consequente compra dos 

produtos da parte ré. Dai requer, liminarmente, a disponibilidade da 

realização da revisão programada de 30.000 (trinta mil) quilômetros de seu 

veículo. No mérito, pede a realização da revisão programada do veículo em 

relação aos demais itens não verificados, a condenação da parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, materiais e a manutenção da 

garantia do veículo quando da ocasião da compra, tudo com a inversão do 

inversão do ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, pois que 

inexistente lastro probatório mínimo de que a parte autora efetivamente 

tentou a resolução administrativa do problema. É que tal assertiva poderia 

ser corroborada por protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. II.2 - Da inversão do ônus da 

prova Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, este será 

analisado quando do saneamento e da organização do processo, nos 

termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, pois que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria 

Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação designada ou a ser designada, consignando-se 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 21 de 

agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES SOARES (REQUERENTE)

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000689-90.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARCELO MARQUES 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ante o teor da 

justificativa de Num. 13969438 - Pág. 1/2, alega a parte autora que no ato 

da distribuição do processo eletrônico não tomou ciência da audiência de 

conciliação designada no dia 14 de junho de 2018, razão pela qual não 

compareceu à solenidade e pugnou por nova data para audiência. Entanto, 

consoante evento nº 15518067, verifica-se que a citada audiência foi 

designada no momento da distribuição, a indicar a ciência da parte autora 

com meses de antecedência, razão pela qual não se justifica a sua 

ausência à solenidade, a presumir sua desistência. Assim, considerando 

que a desistência do feito, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito, (Enunciado 90 

do FONAJE), HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a 

previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder 

Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos 

mais de 5 mil processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo 

custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WILSON MATTOS FOLLES (ADVOGADO(A))

CLEYTON WILLER DE BARROS RONDON FOLLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 
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1000895-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLEYTON WILLER DE 

BARROS RONDON FOLLES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu à solenidade e 

não apresentou qualquer justificativa, o que faz presumir sua desistência. 

Assim, considerando que a parte ré não foi citada e, consequentemente, 

não apresentou contestação (art. 485, § 4º, do NCPC), HOMOLOGO a 

desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de agosto de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 07/2018 – CA

O Doutor Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Comodoro, no uso de suas atribuições 

legais, etc...

1. Torna pública a relação das inscrições deferidas para o Processo 

Seletivo para preenchimento de 2 vagas imediatas para estágio 

remunerado de estudantes de nível superior para a Comarca de 

Comodoro/MT, conforme disposto nos Editais n.º 014/2012/GSCP e n.º 

06/2018-CA.

Inscrições Deferidas

Nº da Inscrição Nome do Candidato

001 Kimberllys Beatriz Ferreira Silva

002 Paulo Henrique Silva Araujo

003 Luiz Eduardo Batista Carvalho

004 Celio Rodrigues da Silva Junior

005 Fabio Furtado do Nascimento

Inscrição Indeferida

2. Designa os servidores:Flavio Violato Benteo – Gestor Geral;

Maria Aparecida de Atayde Camarco – Telefonista;

Luciano da Silva Lopes – Técnico Judiciário;

Maria de Lourdes Bianchini – Gestora Judiciária;

Shirley Regina Ribeiro – Gestora Judiciária;

Flavio Inácio da Silva – Técnico Judiciário;

João Victor Ladeia – Analista Judiciário, para auxiliarem nos trabalhos 

relativos à aplicação da prova objetiva que se realizará no dia 02/09/2018, 

a partir das 08:00 horas, na Escola Municipal João Medeiros Calmom em 

Comodoro.E, para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o 

presente edital, que será afixado no lugar de costume. Eu, Flavio Violato 

Benteo, Gestora Geral, digitei.Comodoro, 21 de Agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000349-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. W. (ADVOGADO(A))

M. D. S. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. T. (RÉU)

R. B. B. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. I. C. T. (REPRESENTADO)

 

INTIMAÇÃO Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 

13 da portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da 

contestação apresentada e intimo a parte autora para que apresente 

impugnação no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119887 Nr: 1925-80.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO APARECIDO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE 

- SICREDI NOROESTE MT E ACRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 Vistos.

1) Recebo os presentes embargos, sem efeito suspensivo.

2) Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC.

3) Determino o apensamento dos presentes autos ao processo executivo.

 4) Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.

5) Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

6) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112816 Nr: 6454-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEALDA DA SILVA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de requisição de informações feito pela parte autora 

com a finalidade de localizar a parte requerida.

 Deve ser consignado que a parte autora apenas alega que suas buscas 

restaram infrutíferas, porém, nada prova nos autos.

 TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067015115 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 25/01/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO 

JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Cabível a requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré, mas antes deve haver a 

demonstração de exaurimento pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. No presente caso, inexiste demonstração 

de busca prévia pelo Banco do endereço citatório da parte adversa, tendo 

postulado, logo após a juntada de certidão negativa do oficial de justiça, a 

busca junto aos órgãos públicos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067015115, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 21/01/2016). Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo

Posto isto, INDEFIRO o pedido de requisição de informações, afinal tal 
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dever cabe à parte.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115906 Nr: 292-34.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR WILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para 

COMPLEMENTAR o pagamento da diligência realizada pelo oficial de justiça 

Wagner Stupp, referente a 01 (uma) diligência no município de Campos de 

Júlio/MT, no valor de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), 

conforme certidão de Ref: 15, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28063 Nr: 2209-40.2008.811.0046

 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): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ZAMO, DEJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881/A, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para 

COMPLEMENTAR o pagamento da diligência realizada pelo oficial de justiça 

Wagner Stupp, referente a 09 (nove) diligências no município de Campos 

de Júlio/MT, no valor de R$ 3.924,00 (três mil novecentos e vinte e quatro 

reais), conforme certidão de fls. 132, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20567 Nr: 1680-89.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ODIL DA SILVA, CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, RODRIGO 

MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para 

COMPLEMENTAR o pagamento da diligência realizada pelo oficial de justiça 

Wagner Stupp, referente a 03 (três) diligências no município de Campos de 

Júlio/MT, no valor de R$ 1.308,00 (um mil trezentos e oito reais), conforme 

certidões de fls. 218 e 256, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117664 Nr: 1008-61.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar as partes acerca do parecer 

do MPE de ref: 36, mormente digam se pretendem produzir provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119300 Nr: 1703-15.2018.811.0046

 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: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA

 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:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, fica a parte autora intimada a se manifestar 

acerca da juntada de Ref: 52.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63152 Nr: 1273-39.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117264 Nr: 844-96.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO, VALDIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A , VANDERLEI 

GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, FABRÍCIO KAVA - OAB:MT 14.468-A, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA 

CRUZ - OAB:12642, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 68909 Nr: 2209-30.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CASTILHO & CIA. LTDA - ME, MARCO 

ALESSANDRO CASTILHO, ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª via do 

mandado de citação. INTIMO, ainda, a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja expedido mandado de 

citação para executada elange Aparecida Pereira Castilho, tendo em vista 

que executada ainda não foi citada, efetuar o pagamento devendo os 

depósitos serem efetuados de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35973 Nr: 668-64.2011.811.0046

 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: VOLMAR SOARES SEIDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que, não consta valores vinculados nos autos, conforme extrato 

da Conta Única em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10786 Nr: 970-74.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARIA, ALVARINA JORNANI MARIA, 

SÉRGIO DAL PRÁ, ADNIR ROGÉRIO MARIA, SELOI DA SILVA MARIA, 

DULCE MARIA DAL PRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA 

PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de reintegração, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81531 Nr: 3726-36.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DUARTE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APEDIÁ VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY DUARTE BARBOSA - 

OAB:630-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38942 Nr: 3640-07.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAES VALÉRIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para apresentar a planilha do cálculo atualizado da 

dívida com o fim de possibilitar a análise da petição de fls. 109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104578 Nr: 2888-25.2017.811.0046

 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: EPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF, EDSF, EKDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15885 Nr: 1010-85.2005.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34799 Nr: 2983-02.2010.811.0046

 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: COVESUL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA, 

NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI SALAPATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 Intimar a parte autora para proceder o recolhimento, no prazo de 10 (dez) 

dias, dos valores a seguir: Complementação de Custas Processuais: R$ 
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41,44 e Complementação de Taxa Judiciária: R$ 288,44, conforme cálculo 

de fls. 168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27698 Nr: 1814-48.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, 

ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para, proceder o recolhimento correto da guia 

para a expedição de Certidão de Inteiro Teor conforme solicitado às fl. 93, 

tendo em vista se tratar de certidão com busca, e não conforme informado 

na guia recolhida e juntada às fls. 94.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74891 Nr: 1117-80.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO, 

REGINALDO LUCIO DA SILVA, SÍLVIO ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, OTTO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT, PATRICIA ECHER - OAB:12274

 VISTOS, ETC.

De proêmio, tendo em vista a plausibilidade do requerimento de fls. 

648/649, tenho por bem redesignar audiência anteriormente agendada 

para o dia 20 de setembro de 2018, às 15h00min.

Proceda-se a secretaria com as alterações necessárias acerca dos 

endereços dos denunciados.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT visando a oitiva da 

testemunha Edmilson Hurtado dos Santos (fl. 628).

Expeça-se carta precatória à Comarca de Pontes e Lacerda/MT visando 

as oitivas das testemunhas Vanderlício Liz de Lima e Junior Cesar Pereira 

(fl. 629).

Ademais, defiro o pedido de fls. 620/621, determinando a expedição de 

carta precatória à Comarca de Vilhena/RO para os interrogatórios dos 

réus Silvio Alves Batista e Carlos Alexandre Valverde Brandao.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61418 Nr: 3234-49.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CEMAYER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CERÂMICAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, JORGE AMADIO F. LIMA - OAB:MT-4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

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 
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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 Judiciári

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69912 Nr: 2933-34.2014.811.0046

 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: AMBROSIO ABREU 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 Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social contra sentença de fls. 58/61.

 Alega o embargante, que a sentença possui omissão, ou seja, que não foi 

fixada data para cessação do beneficio.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

Atento aos autos verifico que, razão assiste a nobre embargante, haja 

vista que na sentença proferida nos autos não constou menção acerca da 

data inicial para pagamento do benefício de auxílio-doença.

Sendo, para que ocorra a cessação do auxílio-doença, o segurado deverá 

submeter-se a nova perícia médica para que seja comprovada a cessação 

da incapacidade, em respeito ao artigo 62, da Lei nº 8.213/91, o qual 

prescreve que não cessará o benefício até que o segurado seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para o fim de 

que só poderá ser suspenso por nova pericia médica do INSS.

P. I. C.

Comodoro-MT, 16 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37560 Nr: 2259-61.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA LIMA DOS SANTOS, DOMINGO 

MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista a concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à fl. 35 pelo requerente, devendo ser expedido RPV ou 

precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 16 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.: 23528 Nr: 980-79.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA LIMA DOS SANTOS, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Às providencias.

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.: 30312 Nr: 1350-87.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 VISTOS ETC,.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Banco do Brasil S/A 

em face de Luiz Antonio Pinzon Zamo.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (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 CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68660 Nr: 2018-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MONTANARI DE ARAÚJO, 

ROSEMEIRE MONTEIRO PAULINO, SAULO ORTEGA TISOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT, SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA - OAB:3186/RO

 VISTOS, ETC.

Declaro encerrada a instrução abrindo-se vistas às partes para 

apresentação de alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67684 Nr: 1244-52.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciencia da R. Decisão, que fora 

proferida na data: 15 de maio de 2017 de fl.: 40/40-verso, dos autos em 

epígrafe e que se manifeste dentro do prazo legal.

Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65048 Nr: 3221-16.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que apresente suas alegações finais.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68898 Nr: 2198-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA J.LIMA LTDA-ME, MARILZA 

DE SOUZA, MANOEL DA PAZ CALDAS DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado, cujo extrato encarto em 

anexo a esta decisão.No mais, considerando que a quantia bloqueada é 

ínfima e já fora liberada, determino a intimação da parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito.Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 

62/63.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Comodoro-MT, 

16 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.: 23308 Nr: 831-83.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código nº. 23308Vistos, etc.DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no 

art. 854, do CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores 

até o montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado, cujo extrato encarto em 

anexo a esta decisão.No mais, considerando que não foram encontrados 

valores a serem penhorados na conta corrente e/ou aplicações 

financeiras em que a parte executada figura como titular, passo a análise 

dos demais pedidos de fl.141.Indefiro os pedidos de pesquisa junto aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, vez que o exequente não demonstrou nos 

autos o esgotamento dos meios para localização de bens, notadamente a 

certidão que ateste a existência de veículos automotores em nome do 

executado, nos termos do art. 845, §1º do CPC, bem como certidão 

negativa de imóveis em nome deste, não cabendo ao Poder Judiciário 

envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos 

seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, 

sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade 

do juízo. (...).Ademais, intime-se o exequente para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

e x t i n ç ã o . I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Comodoro-MT, 16 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.: 28986 Nr: 2947-28.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205/MT

 Código nº. 28986

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Pontes e Lacerda/MT para a 

oitiva da testemunha arrolada pelo requerido, com prazo de 60 dias, fls. 

290/292.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 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.: 18301 Nr: 2945-63.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18067/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 

8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de sua advogada, para que proceda ao recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor referente a diligencia a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça, a saber: Um mandado de penhora e Avaliação, do 

imóvel de Mat.: nº 4.678. Segue em anexo a está intimação, tabela própria 

dos valores diligenciais.

Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 1547-03.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CANDIDO GONÇALVES DE ESPINDULA, ANA 

MARIA MARTINS DE ESPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13.427

 Código nº. 63415

Vistos, etc.

O perito nomeado apresentou proposta de honorários às fls. 357/361, no 

importe de R$ 27.980,00 (vinte e sete mil novecentos e oitenta reais), 

sendo que o requerido concordou com o valor, e os requerentes 

apresentaram impugnação às fls. 364/367, asseverando que o referido 

valor é demasiadamente excessivo.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Não prosperam as impugnações vertentes, à medida que 

desacompanhadas de qualquer argumentação ou documentação que as 

sustentem.

O perito nomeado justificou adequadamente o valor sugerido às fls. 

357/361, não trazendo os impugnantes qualquer elemento que 

desqualifique os argumentos trazidos pelo expert, tampouco juntou 

qualquer documentação.

Desta forma, homologo os honorários periciais no valor de R$ 27.980,00 

(vinte e sete mil novecentos e oitenta reais).

 Intimem-se as partes para depositarem em juízo a verba honorária 

integralmente, cada qual em sua devida proporção (50% cada), no prazo 

de 15 dias, sob pena de perda do direito da prova.

Com o depósito judicial, intime-se o perito nomeado para apresentar o 

laudo no prazo de 90 (noventa) dias.

O perito deverá assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias. (art. 466, §2º, CPC).

Para início dos trabalhos, poderão ser adiantados 50% (cinquenta por 

cento) do valor dos honorários periciais ao expert.

Com a juntada do laudo, às partes para impugnação, em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências acima, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 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.: 25356 Nr: 2763-09.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, ROSANGELA DE ANDRADE KELM - 

OAB:9639B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - OAB:MT 

3.550-B, PATRICIA ALINE RAMOS - OAB:7.203/MT

 Código: 25356

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria Helena Dias dos 

Santos em desfavor do Banco do Brasil.

Realizada penhora on-line no valor do débito alegado, fl. 159.

 Posteriormente, o executado juntou guia judicial comprovando o 

pagamento da dívida, fls. 167/170.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, vislumbro que o feito exauriu seu objeto, diante da 

quitação do débito.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar por meio do petitório de fls. 167/170 a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Determino a liberação dos valores bloqueados à fl. 159.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Eventuais custas finais pelo executado.

P.I. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 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.: 60196 Nr: 1947-51.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, CIBELE 

MENEZES RIBEIRO, ANA DULCE RIBEIRO VILELA, DANIEL ANDRADRE 

VILELA, EDUARDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, CINTIA VILELA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP, 

SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:1223/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60196

Vistos, etc.

Tendo em vista a ausência de Defensor Público na Comarca, alternativa 

não há senão a nomeação de advogado dativo aos réus citados por edital, 

nos termos do art. 72, II, CPC.
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Sendo assim, nomeio a Dra. Taiana Cristina Carvalho Marques – OAB nº 

25.314-O, para defender os interesses dos réus, até a designação de 

novo defensor, sendo que ao final dos trabalhos será fixado honorários a 

seu favor, devendo ser intimada da nomeação, bem como para apresentar 

contestação, no prazo legal.

 Após, vistas ao requerente para manifestação em 15 dias, voltando os 

autos conclusos, em seguida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 17 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.: 37253 Nr: 1952-10.2011.811.0046

 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: JOELSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, KATIA COSTA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR MAGALHÃES - 

OAB:MT14445, CELSO MARCON - OAB:MT/11.340-A, DYEGO NUNES 

DA SILVA SOUZA - OAB:MT14563, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14238/MT

 Código 37253

Vistos, etc.

Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados em juízo em 

favor do requerido, conforme requerido à fl. 244.

Após, não havendo outros requerimentos no prazo de 15 dias, arquive-se 

o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 17 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.: 12236 Nr: 368-49.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL FERTILIZANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO 

BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor referente a diligencia a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça, a saber: Um mandado de penhora e avaliação da 

Fazenda Mata Azul. Segue em anexo a está intimação, tabela própria dos 

valores diligenciais.

Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33774 Nr: 1960-21.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAIS NATIVO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA ME, GELSON MARCOS PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte autora 

para que se manifeste, no prazo legal, acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça, de fls. 201.

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 1501-14.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que decline a localização do maquinário.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65040 Nr: 3211-69.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO SANTOS DE LIMA, 

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT- 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

requerente para, querendo, manifestar-se dentro do prazo legal, acerca 

da certidão de fls. 66 e da correspondência devolvida às fls. 64.

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1366 Nr: 443-30.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI CAROLINA DE CARVALHO CASARINO, SUSIENE 

CARVALHO CASARINO, ELISSON DE ASSIS CASARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGAMIS RODRIGUES DA SILVA, IZILDO 

GRISOSTE BARBOSA, VERA REGINA DA MOTTA SCHMIDT, CAETANO 

ROTTILI, ANA VIRGÍNIA DA MOTTA ROTTILI, MILTON LAURO SCHMIDT, 

AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON MAURO DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:4588, EVANDRO ABRÃO GIBRAM - OAB:94043-MG, 

OSCAR LEONEL DE MENEZES - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FELIX LOPES FERNANDES - OAB:10420/MS, VALTER 

VICENTE LEON - OAB:MT/4146/A

 Código 1366

Vistos, etc.

Tendo em vista a desídia dos exequentes em impulsionar o presente 

cumprimento de sentença que se alastra há quase 10 anos, com 

satisfação parcial de seu objeto, sem qualquer manifestação hábil para a 

execução do débito há aproximadamente 02 anos, determino o 

arquivamento do feito, com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Às providências.

 Comodoro/MT, 20 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11487 Nr: 1454-89.2003.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO DAVID JUNIOR - 

OAB:39.505/PR

 Código 11487

Vistos, etc.,

Em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

reabilitação criminal do indiciado Evandro Cesar Padovani (fls. 89/92), 

considerando que tal instituto se aplica, desde que preenchidos os 

requisitos previstos em lei (art. 94, CP), apenas em caso de condenação 

criminal, que não é o caso dos autos, uma vez que foi extinta a 

punibilidade do indiciado, em razão da prescrição da pretensão punitiva, 

fls. 83/84.

Outrossim, não há qualquer demonstração de prejuízo ao indiciado, 

mormente diante do fato de que o registro de inquérito policial não macula 

seus antecedentes criminais.

Retornem os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

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.: 13862 Nr: 1730-86.2004.811.0046

 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): JERÔNIMO BABINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de veículos de 

titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a realização de 

consulta mediante sistema RENAJUD.Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de bens em anexo a 

esta decisão, o qual, em sendo positivo, intime-se a parte exequente sobre 

o interesse da penhora, em 15 (quinze) dias, devendo indicar a localidade 

em que o veículo poderá ser encontrado e fornecer os meios necessários 

para o cumprimento da diligência.Na situação acima, havendo 

requerimento, desde já defiro a constrição do(s) bem(ns). Procedida a 

penhora e avaliação, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

legal, devendo ser observado com relação ao executado o art. 841, §§ 1º 

e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 847, CPC e com relação a 

parte exequente deverá a mesma indicar, no mesmo lapso temporal, a 

forma de expropriação.No caso de veículo sujeito à outra restrição 

decorrente de contrato de alienação fiduciária ou outro similar, não 

estando à disposição da parte executada, desde já indefiro qualquer 

restrição sobre o mesmo pelo sistema RENAJUD, cabendo à parte 

interessada requerer eventual penhora sobre direitos do contrato.Não 

sendo encontrado nenhum veículo apto à penhora, tanto pelo sistema 

RENAJUD ou pelo oficial de justiça, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de constrição ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 17 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.: 40606 Nr: 1620-09.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBC - TRANSPORTE BRASIL CENTRAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S.A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amandio Ferreira Tereso - 

OAB:, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA 

GOMES - OAB:5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 Código 40606

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Katia Costa Teodoro 

em desfavor do Banco Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil.

Após impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente informou 

concordar com os valores depositados pelo executado, requerendo sua 

liberação, fl. 202.

O executado concordou com o pedido, bem como requereu a liberação 

dos valores depositados em juízo pela parte autora à seu favor, fls. 

204/205.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, vislumbro que o feito exauriu seu objeto, diante da 

quitação do débito.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar à fl. 195, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Determino a liberação dos valores depositados pelo Banco executado (fl. 

195) em favor da causídica exequente (fl. 202), bem como a liberação dos 

valores depositados em juízo pela parte autora, a título de consignação em 

pagamento em favor do banco executado (fl. 205).

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P.I. 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.: 67352 Nr: 987-27.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAHOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento, impulsiono o 

presente feito para intimar o requerente para manifestação, no prazo de 

15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14327 Nr: 2196-80.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ARRAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o julgamento dos embargos e o traslado da decisão, 

impulsiono o feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64357 Nr: 2530-02.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO DE SOUSA ANDRADE, TIAGO 

BORGES GUERREIRO, WILLIAN ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:2.301-A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172

 VISTOS, ETC.

Recebo o presente recurso e as razões de apelação retro.

Tendo em vista que o apelado já ofertou contrarrazões ao recurso 

conforme se verifica nos autos remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 21 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32983 Nr: 1169-52.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

Considerando que o Projeto apresentado pelo denunciado tem como 

objetivo apenas a conscientização ambiental, não concordante com a 

condição de item ‘5’, de fl. 65, a qual explicita o dever de reparar o dano 

ambiental, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o 

requerimento de fls. 90/95.

Nessa senda, determino a intimação do denunciado para que dê 

continuidade ao item ‘4’, qual seja o comparecimento trimestral, bem como 

comprove a reparação integral do dano ambiental, sob pena de revogação 

do benefício concedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33155 Nr: 1341-91.2010.811.0046

 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: ARMAZÉNS GERAIS COMODORO LTDA, MARCO 

ANTONIO MATTANA SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANOMÁQUINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690, WESLEY TOLEDO RIBEIRO - OAB:36.211/PR

 Código 33155

Vistos, etc.

Indefiro o pedido retro (fls. 850/851), com base nos fundamentos já 

lançados na decisão de fl. 812.

Intime-se a requerida para apresentar alegações finais, no prazo de 15 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Às providências.

 Comodoro/MT, 21 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.: 8338 Nr: 656-65.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI SOUZA LUCARONI, ROSANE 

CARNEIRO LUCARONI, PAULO PEREIRA FRANCO, JOSÉ CLAUDIONOR 

PEREIRA FRANCO, SAMUEL MEDEIROS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE DALVI - OAB:2519/MT, 

Jane Dalvi - OAB:2519/RN, LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357/MT

 Código 8338

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração que JAIR DALVI interpõe contra 

decisão que determinou a manutenção parcial de valores penhorados via 

Bacenjud, sustentando contradição com decisão anterior que determinou a 

liberação total dos valores, diante do reconhecimento da 

impenhorabilidade.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a decisão embargada, fl. 315, de fato, 

possui contradição com a decisão de fls. 304/305, pois esta reconheceu a 

impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do executado Jair 

Dalvi, por pertencer a caderneta de poupança, não havendo falar em 

manutenção parcial de valores, ainda que devidos.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, I, do CPC, para suprir a contradição constante na decisão 

embargada, pelo que determino a liberação total dos valores penhorados 

na conta bancária do executado Jair Dalvi, conforme já decidido às fls. 

304/305.

 No mais, permanece a decisão nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Intime-se o exequente, para no prazo de 15 dias, impulsionar o feito, 

requerendo o que entender cabível.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 21 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65918 Nr: 4102-90.2013.811.0046

 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 RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 VISTOS, ETC.

Designo audiência de justificação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

13h45min.

Requisite-se o recuperando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33370 Nr: 1556-67.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RIBEIRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 VISTOS, ETC.

O denunciado Gilmar Ribeiro Alves foi beneficiado com a suspensão 

condicional do processo, mediante o cumprimento das condições 

estipuladas em audiência de fl. 94 sendo certo que aceitou o benefício, 

comprometendo-se a cumprir seus termos.

Entretanto, aportou aos autos que o denunciado deixou de comparecer em 

juízo para dar continuidade nas condições acordada na suspensão 

condicional do processo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento 

do feito, em fl. 122.
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Decido.

Com efeito, diante das razões acima expostas, revogo o benefício da 

suspensão condicional do processo concedido em favor do denunciado, 

devendo o feito prosseguir em seu regular trâmite.

 Assim, designo o dia 20 de setembro de 2018 às 16h30min para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o denunciado por edital.

Intimem-se as testemunhas arroladas na inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72229 Nr: 4004-71.2014.811.0046

 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: JACQUES WILTON DE ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRIA APARECIDA FANTUCI 

ARAUJO PEREIRA - OAB:5910/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Ante o exposto, em face da ausência dos requisitos legais, DEFIRO A 

LIMINAR, vindicada, tão somente, para que seja restabelecido o direito de 

dirigir do impetrante, até o julgamento do mérito deste mandamus. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da inicial, com a cópia do 

documento, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender pertinentes. Decorrido este prazo, com ou sem 

manifestação, abra-se vista dos autos ao ilustre presentante ministerial em 

10 (dez) dias. Com ou sem manifestação, certifique-se e, venham os 

autos conclusos para sentença.Intimem-se e cumpra-se.Comodoro-MT, 21 

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.: 4467 Nr: 771-23.2001.811.0046

 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: LIRIO ANDREOTTI, SEBASTIANA MARQUES 

ANDREOTTI, LAVINIA ANDREOTTI, LUIZ ANDREOTTI, ALCEBEADES 

ANDREOTTI, MARIA DO CARMO PEROZZO ANDREOTTI., DOLORES 

BOGÁS ANDREOTTI, DEOLINDO ANDREOTTI, ADEMAR ANDREOTTI, 

ROSALINA ANDREOTTI MANHANI, GERALDO MANHANI, ROSEMARY 

MARQUES ANDREOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO REIS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES 

FILHO - OAB:7146/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10470

 Código 4467

Vistos, etc.

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 21 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001772-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARIA FATIMA SILVA CARDOSO (EXEQUENTE)

QUELI REGINA CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - 033.622.348-01 

(PROCURADOR)

MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS OAB - 519.718.879-00 

(PROCURADOR)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - 215.477.859-34 (PROCURADOR)

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - 875.456.759-91 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001772-41.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: MARIA FATIMA SILVA CARDOSO, QUELI REGINA CARDOSO 

EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 

PROCURADOR: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, MARIA 

LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS Vistos etc. Conforme se observa 

dos autos, a parte exequente deixou de juntar a petição inicial, visto que o 

feito foi, anteriormente, extinto sem resolução de mérito. Ainda, em se 

tratando de nova demanda, esta veio desacompanhada de comprovante 

de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se a parte exequente para, 

no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, anexar a petição inicial, bem 

como, recolher e/ou comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob 

pena de extinção do feito. Decorrido o prazo supra, façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51442 Nr: 3357-58.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO CAMPARA BARRAGAN, SIRLEI FÁTIMA 

CAMPARSI BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123 - PR, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 3256-21.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO CAMPARA BARRAGAN, SIRLEI FÁTIMA 

CAMPARSI BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33810 Nr: 1368-85.2010.811.0010

 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: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DE VLIEGER MARTELLI, K.L.D. 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229-OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - OAB:4285, KARINA 

DOS SANTOS MACIEL - OAB:18943/GO, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 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 a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101603 Nr: 6874-95.2017.811.0010

 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: LUCIA SOUZA ARANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 11778-32.2015.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA, CLEIDINEIA 

FERNANDES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT, RICARDO 

MARQUES DE ABREU - OAB:11683/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, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do Senhor 

Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51141 Nr: 3033-68.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:14.242-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26164 Nr: 2732-63.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH HERMES, EDITH HERMES, CARLOS 

DANILO HERMES, MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido da parte exequente para expedição de 

ofícios, além de buscas nos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e outros, 

tendo em vista a não localização dos executados Edith e Carlos nos 

endereços informados na exordial.Consigna-se inicialmente o encargo do 

exequente em realizar diligências extrajudiciais para a localização dos 

executados, de forma que as diligências judiciais empregadas no mesmo 

sentido possuem caráter excepcional, vez que devem ser utilizadas 

quando esgotadas todas as diligências disponíveis ao exequente para o 

cumprimento de seu encargo....Dessa forma, não demonstrado nos autos 

o exaurimento das diligências extrajudiciais possíveis ao exequente para a 

localização dos executados, ante ao caráter excepcional das diligências 

judiciais, indefiro, por ora, o pedido da exequente de diligência via 

sistêmica.Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, realizar as diligências necessárias no sentido de 

localizar o endereço do executado, ou comprovar nos autos que as 

fizeram, a fim de dar prosseguimento no feito, sob pena de 

arquivamento.Decorr ido o prazo,  cer t i f ique-se e vol tem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55211 Nr: 3619-71.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA PEREIRA LIMA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o Munícipio de Jaciara-MT tem realizado diversos 

acordos em ações referentes à URV, e a conciliação deve sempre ser 

estimulada pelas partes com o intuito de solucionar os conflitos de maneira 

mais célere, a tentativa de conciliação nestes autos se faz necessária.

 Sendo assim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Candido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32284 Nr: 3709-21.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIBEIRÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL SHADAI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 
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NETO - OAB:3052-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Custas 

remanescentes, se houver, pela exequente.Sem honorários.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Intime-se. Publique-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 20 

de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51880 Nr: 442-02.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVA DAPPER

 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:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo o qual 

foi homologado às fls. 174/175, no valor de R$ 63.054,52 (sessenta e três 

mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e honorários 

advocatícios sucumbenciais em R$ 2.552,45 (dois mil, quinhentos e 

cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Entretanto, a exequente renunciou o valor excedente à 60 salários 

mínimos, recebendo apenas o teto da RPV, que corresponde à R$ 

57.240,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta reais).

 Assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem conclusos para extinção.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21024 Nr: 2650-03.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, FGFDS, CAROLINA BATISTA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alencar Libano de Paula - 

OAB:16175 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme já decidido à fl.333, quando da expedição do precatório, 

deverão ser retidos os honorários contratuais em 20% do valor do débito 

e os honorários sucumbenciais, que deverão ser rateados entre os 

advogados Dra. Nícia da Rosa Haas e Dr. Alencar Líbano de Paula.

Assim, expeça-se o RPV relativo aos honorários de cada um dos 

advogados, nos moldes anteriormente estabelecidos, bem como precatório 

referente aos valores pertencentes à executada.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando expedição do precatório e do RPV, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55205 Nr: 3613-64.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4618 Nr: 250-60.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENALDO BARBOSA REIS, CILENE DOURADO 

NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado por meio do sistema RENAJUD E 

INFOJUD.Pois bem.Compulsando os autos, verifico que fora deferida a 

busca de bens via Bacenjud, conforme extratos juntados às fls. 73/74, 

88/89, 137/138, 168/169, restando todas infrutíferas.Intimado a indicar 

bens à penhora, vem o exequente requerer diligência pelo juízo, sem que 

ao menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de localização 

de bens do devedor.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na 

busca de bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual 
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modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por 

exemplo do DETRAN-NET ou CEI.....Assim, indefiro o pedido de busca de 

bens via Renajud e Infojud (IR).Portanto, determino a intimação da 

exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, bem como indicar 

veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que 

é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN, sob pena de remessa dos autos ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 20 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23623 Nr: 2533-75.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMECINDA MARIA BOTELHO

 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:

 Vistos etc.

Diante do ofício de fl. 180, liberem-se os valores depositados nos autos 

em favor da parte exequente, mediante expedição de alvará judicial.

Aguarde-se o pagamento do precatório de fls. 178/179, com o pagamento, 

promova os atos necessários ao levantamento do valor em favor da 

exequente.

Após, façam conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25649 Nr: 2092-60.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M SANCHEZ MARTINS, MARIA SANCHEZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA P. BIANCARDINI - 

OAB:5.009, OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 84/91, e determino a 

intimação da executada para que comprove o integral cumprimento do 

acordo pactuado no processo de compensação junto à exequente, 

especificamente quanto as parcelas referentes à cota parte do Município e 

do Funjus, no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento da presente 

execução.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

à exequente para que requeira o que entender pertinente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87996 Nr: 360-29.2017.811.0010

 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): JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE 

ARAÚJO (MERCADO TORRES), JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51731 Nr: 280-07.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGNS, Adriana Tenor Nader

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:7043, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA proposta 

por LARISSA GABRIELLY NADER SANTANA, representada por sua 

genitora ADRIANA TENOR NADER, em face de RANIEL SANTANA, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Recebida a exordial (fl. 17), e não logrado êxito na localização do 

executado, foi determinada a citação por edital, sendo devidamente 

realizada e nomeado como curador especial o advogado REMI CRUZ 

BORGES (fl. 31).

O causídico nomeado manifestou, à fl. 41, pela ausência dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da citação editalícia.

Em seguida, a credora requereu a penhora online em contas do 

executado, tendo em vista que este não adimpliu o débito (fl. 54).

Após, rejeitada a alegação do curador especial, acolheu-se o pedido da 

exequente, determinando a atualização do débito para, após, bloquear-se 

numerários em contas de titularidade do devedor (fl. 55), esta infrutífera 

(fls. 57/59), requerendo a credora diversas diligências por este Juízo (fl. 

61-verso), sendo realizadas.

Em tempo, compareceu o devedor às fls. 107/121, informando o 

cumprimento de acordo entabulado entre os litigantes e postulando pela 

extinção do feito.

Posteriormente, o Ministério Público comparece aos autos informando que, 

em virtude da quitação integral do débito, manifesta-se pela extinção da 

execução (fl. 122).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação integral do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Caso existentes valores depositados nos autos, liberem-se em favor do 

exequente.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51730 Nr: 279-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGNS, Adriana Tenor Nader

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:7043

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 
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mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.Custas remanescentes se houver, pelo 

executado.Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 20 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 241-54.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANORAMA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): META COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

EVERTON JORGE SCHINOCA, VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Rubens Pereira Navarro - 

OAB:34847, PAULO ROBERTO NOVAES DE OLIVEIRA - OAB:123700SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se a parte exequente para juntar aos autos cálculo 

atualizado do débito no prazo de 15 (quinze) dias, vez que a última 

atualização se deu há mais de 02 anos.

No mesmo prazo, deverá a parte exequente se manifestar acerca da 

certidão de inteiro teor de fl. 207.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora online.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18657 Nr: 117-71.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA ROSALINA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Brown da Maia Pithon - 

OAB:8.406 - BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configurado 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC.Intimem-se as partes.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se. Às 

providências.Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1227 Nr: 402-79.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA, MARIA MADALENA 

MACHADO DA SILVA, SANDRA MARIA DE MOURA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual à fl. 282, e 

determino seja oficiado ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias (Artigo 3º, 

§ 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1295 Nr: 632-24.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MACHADO DA SILVA, SANDRA 

MARIA DE MOURA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual à fl. 231, e 

determino seja oficiado ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias (Artigo 3º, 

§ 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 53256 Nr: 1809-61.2013.811.0010

 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: ROMUALDO MAGNY SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos etc.

Diante da inércia das partes, remetam-se os autos ao arquivo definitivo 

com as anotações e baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 101986 Nr: 7035-08.2017.811.0010

 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: RVDS, NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105029 Nr: 8657-25.2017.811.0010
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 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): VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME, 

VALMIR DA SILVA COSTA, TAÍZA GONÇALVES PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107840 Nr: 69-92.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55779 Nr: 284-10.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN PROFIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que a decisão retro, foi publicada para 

advogado diverso do constante da Petição retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar novamente a Exequente, conforme 

segue: "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."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90682 Nr: 1707-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do provimento do recurso interposto pela parte exequente, 

conforme juntada de Ref:56, os autos permanecerão no Gabinete até que 

se efetue a pesquisa de bens via RENAJUD.

Contudo, verifico que o único veículo que não possui restrição é a 

HONDA/CG 125 FAN KS, placa OBK 1838, sendo que todos os outros 

possuem alienação fiduciária, confome extrato em anexo.

Assim, diga o exequente em termos de prosseguimento, em 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101977 Nr: 7034-23.2017.811.0010

 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: MODESTO BRAGA DE OLIVEIRA NETO

 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:

 Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor o 

benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de serviço especial 

integral, no valor a ser calculado pelo INSS, devendo ser observado a 

média de contribuições do autor, bem como lhe efetue o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

requerimento administrativo, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução 

de mérito.Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). ...Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades 

de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4219 Nr: 111-21.1993.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE TOLEDO 

MALULI - OAB:8534-A

 Vistos etc.Razão assiste ao exequente em sua manifestação de fls. 

410/415, tendo em vista que o crédito perseguido nos presentes autos foi 

constituído após o pedido de recuperação judicial da empresa devedora, 

razão pela qual não está sujeito ao plano recuperacional.Acerca do tema, 

vejamos o entendimento do E. TJMT, verbis:...Assim, revogo parcialmente 

a decisão de fl. 401, especificamente no que tange à determinação de 
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expedição de certidão para habilitação de crédito.Considerando ainda o 

decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação (fl. 397), 

defiro o pedido de 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.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 38.351,96 (trinta e oito mil, 

trezentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) nas contas 

da parte executada: USINA JACIARA S/A, CNPJ nº 

03.464.104/0001-45....Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 15 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91066 Nr: 1911-44.2017.811.0010

 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: MAXSUEL FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado do decisum de Ref. 48, 

conforme já determinado.

Após, converta-se o presente feito em Cumprimento de Sentença.

Satisfeita a obrigação pela executada Caixa Seguradora S/A, libere-se o 

valor depositado nos autos em favor da parte exequente, mediante 

expedição de alvará judicial.

Após, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 2509-08.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783 - MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87087 Nr: 5644-52.2016.811.0010

 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: MBCSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTCSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Brunetto - 

OAB:20.128 - MT, BARBARA BRUNETTO - OAB:20128/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, convertendo em definitiva a 

liminar concedida, para fim de deferir a guarda unilateral, com fundamento 

no art. 33, § 1º, da Lei nº 8.069/90, do menor OSÉIAS TIMOTEO DE 

OLIVEIRA JUNIOR à requerente MÔNICA BEATRIZ CAVALCANTE 

SANTIAGO DE OLIVEIRA, bem como DECRETO O DIVÓRCIO DAS PARTES, 

o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial das partes, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação com resolução do mérito.A requerente voltará a usar seu nome de 

solteira, MONICA BEATRIZ CAVALCANTE SANTIAGO.Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro civil competente para a devida averbação.Expeça-se 

o competente Termo de Compromisso de Guarda e Responsabilidade, 

salientando-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 

que a guarda é instituto precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, 

conforme a alteração das circunstâncias de fato.Isentos de custas 

processuais por serem pobres na forma da Lei 1.060/50 e do art. 98 do 

CPC.Ciência à DPE e ao MPE.Intime-seApós, o trânsito e julgado, 

arquivem-se com as baixas e comunicações necessárias.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 21 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85108 Nr: 4722-11.2016.811.0010

 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: MARIA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, 

PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, CÉSAR DALL AGNOL, ALEXANDRE 

DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:6174/MT

 ....Desta forma, determino:1) a inclusão de Dhemer Jhony Dall Agnol e 

Danila Dall Agnol no polo passivo da ação, devendo os mesmos serem 

citados no endereço constante na inicial, para que contestem a ação, no 

prazo legal, caso queiram;2) a intimação da autora para que corrija o valor 

da causa, nos termos do artigo 292, III e VI do CPC, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 21 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001930-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO (ADVOGADO(A))

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001930-96.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por 

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME em desfavor do MUNICÍPIO 

DE JACIARA, ambos qualificados na peça de ingresso. Conforme art. 2º 

da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda Pública compete 

“processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”, tal competência, segundo prevê o § 4º, do 

Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Assim, tratando-se de competência absoluta, como 

acima já mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. 

Portanto, considerando que a presente ação foi proposta em desfavor do 

Município de Jaciara/MT, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ainda, de 

acordo com o art. 1º, § 1º, incido IX da Resolução nº 004/2014/TP, fica 

limitada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às 

ações monitórias, in verbis: “Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal 

n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 465 de 791



julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: IX – anulatórias, declaratórias, monitória, 

obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001874-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA JUSTINO (AUTOR(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001874-63.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA AUXILIADORA JUSTINO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos 

etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda. Ademais, Defiro o pedido 

de concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. De outra 

banda, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as 

partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada. 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. 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). 

Cite-se o Município de Jaciara por remessa postal, via procurador, com a 

faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25977 Nr: 2501-36.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,53, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 192. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ON LINE – SEGUNDA 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51316 Nr: 3219-91.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COML. COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA, 

CLEONICE CAVALCANTE DA SILVA CASTRO, EDNA CAVALCANTE DA 

SILVA, MANOEL CAVALCANTE, JURACY MENDONÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3219-91.2012.811.0010 – Código 51316

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: COML. COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA e 

CLEONICE CAVALCANTE DA SILVA CASTRO e EDNA CAVALCANTE DA 

SILVA e MANOEL CAVALCANTE e JURACY MENDONÇA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): COML. COMBUSTÍVEL CAVALCANTE LTDA, Inscrito no 

CNPJ nº . 04.371.504/0001-79.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, para nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 548,38 . Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 418,40 para recolhimento da guia de custas e R$ 129,98 referente a 

taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

33. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – SEGUNDA 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.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto á divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52423 Nr: 1003-26.2013.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO JOÃO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Marivaldo Ferreira de Souza, 

Cpf: 55094910191, Rg: 03744221 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), operador de máquinas, Endereço: Avenida Beira Rio, 200, 

Bairro: Vila Xavier, Cidade: Juscimeira-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de Requerido(a) , nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para nos termos do 

artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA 

à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 466 de 791



recolhimento das custas processuais no importe de R$ 623,10 . Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 483,33 para recolhimento da 

guia de custas e R$ 139,77 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 37. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – SEGUNDA 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22059 Nr: 847-48.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GARDIN ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 847-48.2007.811.0010

Código nº 22059

Exequente: Município de Jacira – MT

 Executado: Fabio Gardin Almeida – ME

VISTOS ETC,

Defiro pedido de fl. 52.

DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, pelo período postulada pelo 

exequente (fl. 52).

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, 

até o término do prazo.

Escoado o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se e requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53194 Nr: 1750-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA CINTRA, 

ELIANE DOS SANTOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para RECONHECER POR SENTENÇA a viúva Lourdes dos Santos Costa 

Cintra, como sendo a única legítima herdeira dos bens deixados pelo de 

cujus Antônio Costa Cintra.Por conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do C[ódigo de 

Processo Civil.Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso 

n° 1122-50.2014.811.0010, Código 56767.Dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Transitada em julgado, certifique-se.Após, arquive-se com baixa 

na distribuição.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 10 de 

agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34953 Nr: 2501-65.2010.811.0010

 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: NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA CASEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20 (VINTE) DIAS

Nome do(s) Intimando da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 599,06 . Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 464,86 para recolhimento da 

guia de custas e R$ 134,20 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 34/37. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – SEGUNDA 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.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto á divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55415 Nr: 3813-71.2013.811.0010

 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: LEÔNCIO ANTONIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação aos 

advogados da parte Autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª. Instância e 

requererem o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68 Nr: 664-92.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DAGUANO FERRARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIGOZZI BIUDES, LUIZ SACARDI, 

MERCEDES GOMES SACARDI, ODINEI FERREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FELIX 

MEDEIROS - OAB:7703/MT, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:3520/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 "INTIMAÇÃO DAS PARTES" Processo nº. 664-92.1998.811.0010

Código nº. 68

Exequente: José Aparecido Daguano Ferrario

Executado: Edson Pigozzi Biudes e outros

VISTOS ETC,

Jose Aparecido Daguano Ferrario ajuizou Ação de Execução Por Quantia 

Certa em face de Edson Pigozzi Biudes e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Conforme se depreende nos autos principais de n°664-92.1998.811.0010, 

Cód. 68 às fls. 501/506, as partes realizaram acordo visando pôr fim à 

demanda, requerendo a homologação do mesmo com a suspensão do 

processo de execução até o integral cumprimento, com a inclusão do novo 

devedor no polo passivo, Sr. Odinei Ferreira de Azevedo.

É o relato.

Decido.

Diante do exposto, hei por bem HOMOLOGAR O ACORDO realizado, para 

que opere seus legais efeitos e, por conseguinte, SUSPENDER O FEITO, 

com fulcro no art. 922 do CPC, até a data prevista para cumprimento do 

acordo (11/10/2018) conforme pactuado entre as partes, devendo os 

autos aguardar em arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Retifique-se o polo passivo da demanda, para que se faça constar o 
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executado Odinei Ferreira de Azevedo.

Após o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do pactuado, sob pena de 

extinção.

Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, encaminhando os autos ao 

arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.

Aguarde-se o cumprimento do acordo pelo prazo requerido ou nova 

manifestação das partes.

Custas e honorários conforme acordado.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51691 Nr: 235-03.2013.811.0010

 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: FÁBIO MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, Marcus Vinicius Gregório Mundim - 

OAB:14.235 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, compareça a essa secretaria para retirar os 

documentos juntados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20971 Nr: 2592-97.2006.811.0010

 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: NILTON MILITÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, IRB 

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DEBORA SCHALCH - OAB:113514 SP, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, LUIS EMIDIO DANTAS 

JÚNIOR - OAB:7400, Maria Claudia de Castro Borges - OAB:5930-MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, SILVANO COLETA DE 

ALMEIDA - OAB:13554/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a advogada do requerido 

IRB Instituto de Resseguros do Brasil S/A, para vistas dos autos no prazo 

de 10 (dez) dias. É o que me cumpre certificar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000508-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO (ADVOGADO(A))

JOSE LINO RAPATONI (AUTOR(A))

MARCIA APARECIDA DE MENDONCA RAPATONI (AUTOR(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000508-86.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOSE LINO RAPATONI, MARCIA APARECIDA DE MENDONCA RAPATONI 

RÉU: PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 

SA VISTOS ETC, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José 

Lino Rapatoni e Márcia Aparecida de Mendonça Rapatoni, alegando, em 

síntese, que há contradição na sentença de mérito proferida no ID nº 

14446491. Asseveram que houve equívoco quanto ao valor atualizado da 

dívida, bem como quanto ao nome dos autores e o título objeto da 

demanda. Assim, requer o recebimento dos embargos e, no mérito, o seu 

acolhimento. É relato necessário. Fundamento e Decido. Os embargos de 

declaração de acordo como o art. 1.022 e seus incisos do Novo Código de 

Processo Civil são cabíveis quando da decisão judicial haver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) III – corrigir erro 

material.” No caso dos autos, verifico que assiste razão aos embargantes. 

De fato, evidencia-se que na inicial os autores apresentaram o valor 

atualizado da dívida como sendo R$ 270.777,68 (duzentos e setenta mil, 

setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e não R$ 

173.826,65 (cento e setenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), como consta no decisum. Outrossim, a parte 

dispositiva da sentença, por equícovo, intitulou os embargantes como 

“instituição financeira” e o título objeto da demanda como “contrato de 

abertura de crédito fixo nº 085.406.159”, quando, ao certo, deveria 

constar o nome dos autores e “contrato de parceria agrícola”. Com efeito, 

havendo erro material na sentença, o provimento dos embargos é medida 

que se impõe. Pelo exposto, DOU provimento aos presentes embargos de 

declaração para corrigir o erro material apontado na sentença de ID nº 

14446491, para o fim de determinar que, onde se lê no julgado: i) “R$ 

173.826,65 (cento e setenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e 

sessenta e cinco centavos)”, leia-se “R$ 270.777,68 (duzentos e setenta 

mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)”; ii) 

“instituição financeira”, leia-se “José Lino Rapatoni e Marcia Aparecida de 

mendonça Rapatoni"; iii) “contrato de abertura de crédito fixo nº 

085.406.159”, leia-se “contrato particular de parceria agrícola”. Portanto, o 

dispositivo da sentença conterá a seguinte redação: “Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado por José Lino Rapatoni 

e Marcia Aparecida de Mendonça Rapatoni, em face de Porto Seguro 

Negócios Imobiliários, para, com fulcro no art. 701, §2º, do Código de 

Processo Civil, constituir título executivo judicial a obrigação do de pagar 

aos autores José Lino Rapatoni e Marcia Aparecida de Mendonça 

Rapatoni a importância consubstanciada no contrato de parceria agrícola 

acostado à inicial, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

segundo os índices do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação 

(Lei 6.899/81 – art. 1º, §2º) e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 406, Código Civil) a partir da citação, nos termos do 

art. 405, do Código Civil.” Mantenho inalterados os demais termos do 

decisum. Aguarde-se o prazo para interposição de recurso. Certificado o 

trânsito em julgado, certifique-se, em seguida remetam-se os autos ao 

arquivo com baixas na distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 21 

de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001672-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001672-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: SERGIO CARDOSO DA SILVA 1001672-86.2018 VISTOS 

ETC, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

ajuíza a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de SERGIO 

CARDOSO DA SILVA almejando a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem: “Marca / Modelo: CHEVROLET S-10 PICK-UP (C.DUP), 

Cor: PRATA, Ano / Modelo: 3/3, Placa: JZX6508, Chassi: 

9BG138BC03C423119”, objeto de contrato com alienação fiduciária 

registrado sob o nº 010211006 (12039000151335), celebrado em 

10/05/2015. Asseverou que o réu tornou-se inadimplente com as 

obrigações assumidas em contrato, o que ocasionou o vencimento total da 
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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. Comprovante de 

recolhimento das custas processuais acostados aos autos (ID 14379817). 

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 do bem: “Marca / Modelo: CHEVROLET 

S-10 PICK-UP (C.DUP), Cor: PRATA, Ano / Modelo: 3/3, Placa: JZX6508, 

Chassi: 9BG138BC03C423119”, 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 do bem 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 do advogado Giulio Alvarenga Reale OAB/MT 

15.484-A. Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jaciara, 21 de agosto de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001886-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA SCHMIDT PORTES (AUTOR(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001886-77.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

VERA LUCIA SCHMIDT PORTES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária para Concessão 

de Aposentadoria Rural por Idade” ajuizada por Vera Lúcia Schmidt 

Portes, em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS, 

qualificados nos autos. 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). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida, com 

vistas dos autos para, querendo, responder à presente demanda, no 

prazo legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Novo 

Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como, informações a respeito do benefício pleiteado. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

agosto de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001105-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MARTINEZ DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001105-55.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: FABRICIO MARTINEZ DA COSTA VISTOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 469 de 791



ETC, Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por PORTOSEG 

S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de FABRICIO 

MARTINEZ DA COSTA, qualificados nos autos. Aparte autora pleiteou a 

desistência do feito (ID 14774571). É o que relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito. Assim sendo, o pedido da autora deve ser deferido, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que 

preconiza: “o juiz não resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a 

desistência da ação”. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

por parte do requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Desnecessária a intimação do 

réu, porquanto não contestada a ação. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. Após, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Custas 

pagas na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 21 de agosto de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001869-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS BARLETA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA RIBAS DA SILVA (EXECUTADO)

AMAURI MEDEIROS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001869-41.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

ANTONIO CARLOS BARLETA EXECUTADO: SILVIA LETICIA RIBAS DA 

SILVA, AMAURI MEDEIROS PEREIRA VISTOS ETC, Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Antônio Carlos Barleta, em 

face de Silvia Leticia Ribas da Silva e Amauri Medeiros Pereira, 

qualificados nos autos. 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 os executados para, caso queiram, no 

prazo para oferecimento dos embargos, uma vez reconhecendo o crédito 

exequente, comprovem 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, 21 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.: 115161 Nr: 3420-73.2018.811.0010

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI - OAB:21.481-O/MT, THAIS FORGIARINI SILVA - OAB:24018/O

 Vistos.

 Trata-se de pedido de providências protetivas em favor da vítima ANA 

VILMA DOS SANTOS, diante da prática de violência doméstica, por parte 

do indiciado JOÃO MANOEL DA SILVA, devidamente qualificados nos 

autos.

Em 08 de junho de 2018, foram aplicadas medidas protetivas em favor da 

vítima (ref. 04), tendo o indiciado requerido a revogação das medidas 

protetivas (ref. 11).

É o relato.

Decido.

Pois bem! Em que pese às informações apresentadas pelo indiciado nos 

autos, verifico que apenas será possível a averiguação dos indícios de 

autoria e materialidade da suposta infração penal, com a conclusão do 

competente Inquérito Policial.

Desta forma, INDEFIRO o pedido formulado pelo indiciado, sendo mantidas 

as medidas protetivas deferidas em favor da vítima ANA VILMA DOS 

SANTOS.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

 

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: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA ITARARÉ, 818, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/10/2018 Hora: 08:10 , 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: 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)

 

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: YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB: MT0012025A-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: 08:40 , 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
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Intimação 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:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS 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: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/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: 08:50 , 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-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)

 

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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/09/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

IVALMIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14632518 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar o executado promover o pagamento da condenação no prazo de 

quinze dias, sob pena de acréscimo de multa no valor de 10%.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-39.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

STELLA MOURA ELIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BRAGA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALAERSON FORTES FERRAZ (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado pela autora. Posto isto, 

nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para no prazo de 

10 (dez) dias em termos de prosseguimento, sob pena de extinção da 

execução e expedição da competente certidão de crédito.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 57/2018

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 o pedido de exoneração da Servidora Priscyla Pabla 

Ferreira de Souza Senna, matrícula 31045, Assessora de Gabinete I I do 

Gabinete da 1ª Vara desta Comarca.

RESOLVE:

EXONERAR a pedido a Servidora PRISCYLA PABLA FERREIRA DE SOUZA 

SENNA , matrícula 31045, portadora do RG n. 1532964-0 SSP/MT e inscrita 

no CPF n. 010.796.181-47, do cargo de Assessora de Gabinete II do 

Gabinete da 1ª Vara desta Comarca, a partir de 17/8/201 8.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 21 de agosto de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89072 Nr: 1182-91.2017.811.0018

 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: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. Perussi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23.070, Fabrício Verdolin de Carvalho - OAB:28857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que no dia 16/08/2018 o patrono da parte 

requerida pugnou pela redesignação da audiência de instrução, ao 

argumento de que a parte requerida realizará uma cirurgia no dia 

20/08/2018, com prazo de recuperação de 60 (sessenta) dias, com 

atestado médico em anexo (fl. 151).

Sendo assim, REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 07/11/2018, 

às 14h00min.

Quanto às testemunhas, é dever do advogado de cada uma das partes 

informar ou intimar cada testemunha que tenha sido arrolada por si, com 

supedâneo no artigo 455 do Código de Processo Civil/2015.

 INTIMEM-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97208 Nr: 5244-77.2017.811.0018

 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: André Rodrigo Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Fazenda Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, Dr. André Rodrigo Schneider, para 

querendo impugnação a contestação apresentada pela PGE de fls. 68/72, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 53740 Nr: 887-55.1997.811.0018

 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: RRdS, CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Separação Judicial Consensual, em que fora 

requerido o desarquivamento às fls. 15.

Determinado a intimação da parte autora às fls. 19 para se manifestar sob 

pena de arquivamento, a mesma quedou-se inerte até o presente 

momento, motivo pelo qual determino seu arquivamento definitivo com as 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 3208-33.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Renato Marques 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66005 Nr: 3052-79.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Orivaldo Domingos Dante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 84, diga a exequente o que entender de 

direito no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87259 Nr: 365-27.2017.811.0018

 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: Valeria de Araujo Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Miranda Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Karina Bartolomeu Alves - OAB:, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc. Defiro a ausência da parte Requerente Váleria de Araújo 

Carneiro, ante a sua condição física. Declaro encerrada a instrução. 

Abra-se vistas dos autos as partes para apresentação de memoriais 

escritos do prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79513 Nr: 1775-57.2016.811.0018

 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: Tatiana Mardegan Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada da Contestação. Ref:52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97252 Nr: 5276-82.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIANE CRISTINA B. RABASCO – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do 

Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88417 Nr: 883-17.2017.811.0018

 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: Andrade e Pereira Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clistielen Simoni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do 

Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36215 Nr: 380-40.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVAL - Distribuidora Ltda, Roberto Sachetti, 

José Carlos Costa, Maria Aparecida Alécio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.Defiro o pedido da parte autora e para tanto, DETERMINO o 

praceamento do bem penhorado (fls. 84). Nomeio a leiloeira oficial CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA, LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro rural 

inscrito na Famato sob o n. 66/2013 e JOABE BALBINO DA SILVA inscrito 

na Jucemta sob o n. 29 e inscrito na Famato sob o n. 67/2013, com 

c a p t a ç ã o  d e  l a n c e s  a t r a v é s  d o  s í t i o  e l e t r ô n i c o : 

www.balbinoleiloes.com.br, fone 0800-707-9272.O leilão será realizado 

de modo presencial e eletrônico. Determino o percentual mínimo para 

arrematação em 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 

891, parágrafo único, do CPC), devendo este profissional designar 

também a data, horário se for o caso, constando estas informações no 

edital que será publicado em seu sítio eletrônico supracitado.Fixo, também, 

a contraprestação para o trabalho desenvolvido pelo Leiloeiro em 5% 

(cinco por cento), do valor da venda, a serem pagos pelo arrematante, 

não se incluindo no valor do lanço (art. 7º, da Resolução 236/2016 - CNJ). 

.Valendo este despacho como ofício, autorizo os leiloeiros e seus 

prepostos, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e 

agendamento, via internet ou telefone, dos interessados em vistoriar o(s) 

bem(ns) penhorado, cabendo ao(s) responsável(is) pela guarda autorizar 

o ingresso dos interessados, em caso de resistência poderá ser solicitado 

inclusive apoio policial, desde já autorizado, designando-se datas para as 

visitas, além de providenciar fotografias do(s) bem(ns) para inseri-lo(s) 

em seu portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 

características do bem(ns), que serão vendidos no estado em que se 

encontram, em caso de bem imóvel poderá ser afixadas faixas, placas ou 

outdoor no local para dar ampla divulgação sobre a venda do bem em 

leilão judicial.Desde já AUTORIZO os leiloeiros nomeados a adentrarem no 

imóvel a ser praceado para tirar fotos e realizar levantamento atual do 

imóvel em questão.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74917 Nr: 3625-83.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Oseias dos Santos Belarmino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 2467-03.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica Pagliuso Siqueira - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Determino a intimação da Fazenda Pública para, querendo impugnar à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Deverá a Secretaria Judicial realizar o cumprimento, conforme determina a 

CNGC/MT, em seus artigos 443 e seguintes.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72176 Nr: 2322-34.2015.811.0018

 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: Laura Garcia

 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 de 

INSS nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76274 Nr: 389-89.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piovezan de Souza e Cia. Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welison Ataides dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a certidão 

do oficial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27281 Nr: 5255-58.2007.811.0018

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. da Silva Muller Transportes-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Assim promovo 

vistas ao patrono da parte requerente, para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55767 Nr: 1986-35.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Costa Bravo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Hartford Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.247, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35005 Nr: 2582-24.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sonia Cristina de Andrade Sateles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.252/254, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94086 Nr: 3748-13.2017.811.0018

 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: Aparecido Arruda Andre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pilocelli, José Alcir Paulino, Celito 

Barazetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crislei Cristina dos Santos 

Pereira - OAB:OAB/PR 75.577, Neudi Galli - OAB:6562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 DECISÃO: I – Defiro o pedido formulado pelas partes, determinando a 

expedição e oficio a SEMA para que preste as informações solicitadas no 

prazo de 15 (quinze) dias. II - Com a juntada da precatória expedida para 

inquirição da testemunha Roberto Socfrid, colham-se memoriais escritos 

no prazo comum de 15 dias. Por fim, conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41277 Nr: 1716-45.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleyson Paglioco da Cruz - 

OAB:12783/MT

 Intimar patrono da parte requerida quanto ao retorno dos autos de 

Instancia Superior, bem como para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.1.123, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57224 Nr: 3463-93.2012.811.0018

 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: DDF, ARDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

Manifeste-se o Parquet.

Após, diga a inventariante.

 Por fim, concluso para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69807 Nr: 1199-98.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel Piovesan, Queila Silva do Carmo, 

José Roberto Pereira Alves, Fabio Alves Donizeti, Fatima Melim Mendes, 

Instituto Tupã, Zilton Mariano de Almeida, ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - SECCIONAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757, Fernando do 

Nascimento Melo - OAB:9110/MT, Marcondes Rai Novack - 

OAB:OAB/MT 8.571, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: I ) Defiro o pedido de 

assistência simples formulado pela Seccional da OAB/MT, que atuará na 

forma do art. 121 ss. do CPC, como auxiliar do requerido Fabio Alves 

Donizeti, inscrito nos quadros da OAB. II ) Tendo em vista as razões 

lançadas pelo patrono dos requeridos Instituo Tupã e Zilton M. de Almeida, 

defiro o pedido de redesignação de audiência; III ) DESIGNO nova data 

para o dia 20.09.2018, às 13h30m. Expeça-se o necessário. Saem 

intimados os presentes. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, 

mandou encerrar o presente, às 14h01min. Eu, Thalita Balan Taborda, que 

digitei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do endereço atualizado 

do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-39.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

IVONEIDE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Cert idão Processo: 

8010178-39.2017.8.11.0018; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]; Certifico e dou fé que não foi 

possível a intimação da parte reclamada no endereço indicado. Assim, 

promovo a INTIMAÇÃO da parte reclamante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente endereço atualizado do reclamado, para regular 

prosseguimento do feito. JUARA, 21 de agosto de 2018 MARCOS YOSHIO 

MAEDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-15.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS (ADVOGADO(A))

SERGIO JUCOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (ADVOGADO(A))

ARAUJO & ARAUJO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCOS BERTONCELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

GILMAR MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO FORQUIM DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010232-15.2011.8.11.0018 

REQUERENTE: SERGIO JUCOSKI REQUERIDO: ARAUJO & ARAUJO LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de reparação de 

danos decorrente de acidente de trânsito. Analisando os elementos e as 
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circunstâncias que envolvem a controvérsia, além dos depoimentos das 

partes e de testemunhas em audiência de instrução, tenho que a demanda 

procede em parte. Resta comprovado nos autos, a ocorrência do 

acidente, que resultou na queda da motocicleta e do promovente na pista 

da Avenida Ayrton Senna, nesta urbe, cuja culpa pelo evento decorreu de 

conduta imprudente do motorista da empresa promovida. Pela dinâmica 

dos fatos, pelo registro da ocorrência, e pelos depoimentos colhidos em 

audiência, verifico que o motorista do caminhão trafegava pela avenida, 

quando, de forma brusca, convergiu à esquerda para acessar uma rua 

transversal, sem as devidas cautelas e sem observar o trânsito ao seu 

redor, sendo fator determinante para a ocorrência do acidente, já que a 

trajetória do promovente, que vinha no mesmo sentido logo atrás, foi 

fechada, obrigando-o a desviar para a direita com o intuito de evitar a 

colisão no veículo, mas que acabou perdendo o controle e causando a 

queda que resultou nos danos materiais. Por isso, a alegação da 

promovida de que ao manobrar para a esquerda, seu motorista teria 

observado o retrovisor e não viu qualquer veículo em sua direção não se 

sustenta, já que incontroverso que a parte autora estava próximo dele 

logo atrás e no mesmo sentido. Além disso, como a testemunha Diogo 

informou que a motocicleta do promovente fazia um barulho alto, não 

haveria como o condutor do caminhão não tê-lo ouvido e visualizado; ou 

ao menos considerar que estivesse próximo. Desde o registro da 

ocorrência, o que foi confirmado por depoimento em juízo, foi demonstrado 

que o motorista da ré interceptou a trajetória do promovente, 

surpreendendo-o no momento em que iria ultrapassá-lo. Ambas as 

testemunhas oculares Diogo e Gilmar narraram no B.O. que o autor teria 

sido “fechado” pelo caminhão, o que foi ratificado durante depoimento 

testemunhal. Ademais, não há como considerar que o condutor do 

caminhão tenha sinalizado que iria entrar à esquerda naquele ponto. Se 

assim tivesse feito, o promovente não iria tentar ultrapassá-lo à sua 

esquerda, que era sua intenção. Em momento algum na defesa foi alegado 

se assim ele procedeu, mas apenas que fez a conversão observando as 

regras atinentes. O mesmo não chegou a ser ouvido em juízo, havendo 

informação de que atualmente já não trabalha mais para a requerida, de 

modo que não consta nos autos a sua versão do acidente. Ambas as 

testemunhas oculares informaram que não viram ou não se recordam se o 

motorista deu seta para convergir à esquerda. Embora o preposto da 

promovida (Alticleverson) tenha afirmado em depoimento que o motorista 

deu seta, convém ressaltar que o mesmo não presenciou os fatos, mas 

apenas soube do acidente por narrativa de terceiros ou do próprio 

condutor. Portanto, o condutor do veículo da promovida não observou os 

cuidados mínimos de segurança viária e direção defensiva para efetuar a 

manobra à esquerda em uma avenida, deveres expressos em nosso 

Código de trânsito nos arts. 34 e 35, os quais foram por ele descumpridos. 

Os artigos 34 e 35 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) 

estabelecem: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra 

deverá certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais 

usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. “Art. 35. Antes 

de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o 

condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida 

antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou 

fazendo gesto convencional de braço”. Assim, cabia ao motorista 

causador do acidente, e em certa distância antes da manobra, 

conservar-se à esquerda da pista, sinalizar a conversão à esquerda e 

assim proceder, para que os condutores que vem logo atrás visualizem 

seu propósito. Em que pese a discussão sobre o ponto em que o motorista 

da ré deveria estar antes da conversão – se à esquerda ou à direita da 

pista, o CTB é expresso ao prever que ele deveria postar-se à esquerda, 

o mais próximo da divisória da via (canteiro central) se a intenção era 

convergir à esquerda em um cruzamento da vias, conforme art. 38, inciso 

II: Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em 

lotes lindeiros, o condutor deverá: I – (...); II - ao sair da via pelo lado 

esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha 

divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com 

circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma 

pista de um só sentido. Narra a testemunha Gilmar que o caminhão estaria 

à esquerda, mas não totalmente, e sim, mais ou menos no centro da pista. 

Aliás, é certo que, se estivesse próximo à linha divisória da avenida (no 

caso, o canteiro central) e sinalizando, não iria o promovente tentar 

ultrapassá-lo pela sua esquerda. No que tange à velocidade em que o 

promovente afirma estar no momento – 80 km/h aproximadamente, apesar 

do esforço argumentativo da promovida de que isso teria sido a causa 

exclusiva do acidente, razão não lhe assiste. Primeiro, é necessário 

verificar qual a real velocidade permitida na via em questão, no caso, a 

avenida Ayrton Senna, um via de dois sentidos, com duas pistas de cada 

lado. Faz a ligação entre a Avenida Rio Arinos, a principal desta cidade, a 

bairros adjacentes da saída sentido Novo Horizonte/Porto dos 

Gaúchos/Sinop. Trata-se portanto, de uma via que possibilita o tráfego 

entre regiões da cidade, o que a classifica como uma via arterial. De 

acordo com o CTB em seu anexo I, via arterial é “aquela caracterizada por 

interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com 

acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, 

possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade”. Nas vias arteriais, 

segundo o CTB em seu art. 61, §1º, inciso I, “b”, o limite máximo de 

velocidade é de 60 km/h, se não houver sinalização indicando 

especificamente qual seria. Não há elementos nos autos a indicar que na 

época do acidente havia alguma sinalização sobre a velocidade permitida 

na avenida. Denota-se então que, por ser uma via de trânsito mais rápido 

do que as demais, a cautela e prudência deveriam ser redobradas ao 

manobrar um veículo, principalmente ao convergir para uma via à 

esquerda, o que faz ocupar momentaneamente o tráfego de uma das 

pistas e interrompe o fluxo normal de veículos, situação que caracteriza 

perigo aos demais condutores que vem logo atrás, caso a manobra seja 

feita sem sinalização e de modo brusco. E embora o promovente 

reconhecesse estar acima do limite de velocidade permitido, ela não era 

consideravelmente excessiva a ponto de afastar o dever que o motorista 

da ré tinha ao manobrar o veículo de forma segura e consoante as regras 

de tráfego. A prévia sinalização e aproximação da linha divisória da via 

evitaria a intenção de ultrapassagem; ou, caso não houvesse tempo hábil 

para tanto, seria mais prudente que aguardasse à direita da via a 

passagem da motocicleta para só depois fazer a conversão. Excesso de 

velocidade pode até configurar um ilícito administrativo, mas apenas isso 

não presume que tenha concorrido para a responsabilidade pelo sinistro, 

principalmente porque as circunstâncias do presente caso indicam que a 

conduta do preposto da promovida foi decisiva para o incidente, por 

convergir à esquerda sem tomar as devidas cautelas, fato que 

prepondera sobre eventual excesso de velocidade do promovente. Nesse 

sentido: Responsabilidade civil - Ação regressiva proposta por 

seguradora - Colisão de veículos - Conversão à esquerda - Imprudência - 

Boletim de ocorrência - Presunção legal não destruída -Procedência - A 

conversão à esquerda sem as cautelas legais, cortando a frente de outro 

veículo, caracteriza culpa grave, autônoma e decisiva, preponderante 

sobre eventual excesso de velocidade - Ademais, há necessidade de 

verificação prévia de sua possibilidade, para tanto não bastando simples 

sinal luminoso no momento da realização da manobra - Aqui, a velocidade 

incompatível do veículo segurado, invocada desde a contestação, deveria 

ter sido robustamente provada - Cabe ao réu o ônus da prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - 

Sentença mantida ~ Apelação não provida. (TJ-SP - APL: 1165693-0, 

Relator: Romeu Ricupero, Data de Julgamento: 31/07/2008, 36ª Câmara de 

Direito Privado) Ainda que aquele estivesse em menor velocidade, ou 

mesmo no limite da via (60 km/h), a conduta imprudente em convergir à 

esquerda de forma repentina obrigaria mesmo assim uma manobra 

visando evitar colisão, o que também não se pode permitir, já que forçaria 

uma mudança repentina e imediata da trajetória em que o autor estava, 

deixando-o em situação de perigo; o que é mais uma razão pela qual ela 

prepondera sobre eventual excesso de velocidade na causalidade do 

acidente. Em conclusão, reconhecida a culpa exclusiva do motorista da 

promovida pelo acidente e danos resultantes no promovente e em seu 

veículo, procede o pedido de indenização pelos danos materiais – gastos 

médico-hospitalares, e o conserto da motocicleta, e nos valores 

demonstrados nas notas fiscais anexas. Com relação aos danos morais, 

tenho que tal pedido não procede. A ocorrência de acidente de trânsito, 

por si só, não presume a ocorrência de dano extrapatrimonial à vítima, 

sendo necessária a demonstração de fatos ou motivos que 

inequivocadamente comprovem alteração intensa no estado psicológico 

daquela, ou transtornos tais que ultrapassem o mero aborrecimento 

cotidiano; ou ainda, situações que propriamente dali derivem o dano. 

Contudo, nada disso foi provado pela parte autora. Ressalte-se que o 

simples fato de transitar em veículos pelas vias públicas expõe o condutor 

ao risco de acidentes, concorrendo ou não com a culpa, fato que tem 

plenamente ciência; daí porque não se pode presumir danos morais pela 

sua simples ocorrência, pelo que indefiro o pedido nesse sentido. Por fim, 
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eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, e do que mais 

constam nos autos, JULGO parcialmente procedentes as pretensões 

contidas na inicial para o fim de CONDENAR a parte promovida em pagar à 

parte autora, a título de danos materiais, a importância de R$ 1.730,00, de 

despesas médico-hospitalares, e R$ 11.868,00 de despesas com o 

conserto da motocicleta avariada, tudo conforme notas fiscais presentes 

no processo; acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária, a partir da data do efetivo desembolso de cada valor. 

E assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Intime-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83660 Nr: 3933-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Queiroz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 Promovo a intimação do advogado para que informe o endereço da 

testemunha LAURENICE TABORDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43883 Nr: 994-74.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Borges Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Marcos - 

OAB:132018/SP

 Processo nº 994-74.2012.811.0018 Código 43883

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público, após voltem 

os autos conclusos para a análise da prescrição retroativa.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Juara/MT, 20 de agosto de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61929 Nr: 4557-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermeraldo Palacio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Autos nº 4557-42.2013.811.0018 – Código 61929

Denunciado: Ermeraldo Palácio

Imputação: Artigo 217-A do Código Penal

Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de ERMERALDO PALÁRIO, como incurso 

no artigo 217-A, do Código Penal.

 A denúncia foi redigida da seguinte forma:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de setembro de 2013, 

por volta das 19h50m, no interior de uma caminhonete, em via pública, 

próximo à pista de aeroporto, localizada no Distrito de Paranorte, Município 

de Juara/MT, o acusado ERMERALDO PALÁCIO, praticou atos libidinosos e 

conjunção carnal com menor de 14 (quatorze), anos, com a vítima 

Norraine da Silva Almeida, conforme consta do laudo de exame de corpo 

de delito de fls. 16/17”.

Juntou-se ao processo Laudo de Conjunção Carnal da vítima 

demonstrando que houve rotura parcial do hímen (fls. 23/24).

Denúncia recebida em 10 de dezembro de 2013 (fl. 33).

O denunciado foi citado pessoalmente e em seguida apresentou resposta 

à acusação (fls. 43/44).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária foi designada 

audiência para colheita de provas.

Nessa ocasião foi ouvida a vítima, a informante Elaine Cristina da Silva, as 

testemunhas Jonatan Novakoski, Elione Gonçalves Bezerra bem como 

interrogado o acusado (mídia de fl. 92).

A testemunha Ketiely da Silva Abreu foi ouvida por meio de carta 

precatória encaminhada ao Juízo da Comarca de Votuporanga/SP (mídia 

de fl. 78).

 Em sede de alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela 

condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 93/101).

A defesa, por sua vez, apresentou seus memoriais pugnando pela 

absolvição do denunciado, sustentando insuficiência probatória, 

subsidiariamente a absolvição do acusado por erro de tipo e, em caso de 

condenação a fixação da pena no mínimo legal (fls. 103/111).

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de ERMERALDO PALÁCIO, como incurso 

no artigo 217-A, do Código Penal.

A materialidade está devidamente comprovada pelo laudo de conjunção 

carnal, que comprova rotura parcial do hímen, boletim de ocorrência, termo 

de declaração da ofendida e termos de depoimentos das testemunhas.

A autoria é inconteste.

PASSO À ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEFENSIVA SOBRE O ERRO DO TIPO.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt o erro de tipo essencial sempre exclui 

o dolo, permitindo, quando for o caso, a punição pelo crime culposo, uma 

vez que a culpabilidade permanece intacta. O erro de tipo inevitável exclui, 

portanto, a tipicidade, não por falta do tipo objetivo, mas por carência do 

tipo objetivo.

Em análise aos depoimentos percebe-se que o acusado não detinha 

conhecimento da real idade da ofendida.

A própria ofendida quando oitivada em Juízo disse que não contou ao 

acusado sua idade bem como que Ermeraldo sequer sabia em qual série 

estudava há época. Esclareceu que teve pouco contato com o acusado e 

que o encontro foi intermediado por uma prima de nome Kaitiely.

Esta versão foi confirmada pela genitora da ofendida ao enfatizar 

seguramente em seu depoimento em Juízo que a compleição física de sua 

filha não era própria para a idade cronológica, o que reforça a convicção 

de que Ermeraldo incorreu em erro de tipo.

A testemunha Jonatan declarou em Juízo que a menor aparentava ter mais 

de 14 (quatorze) anos de idade bem como que sempre estava 

acompanhada de meninas que possuíam mais de 15 (quinze) anos como é 

o exemplo da prima Katiely e da amiga Amanda.

Assim, de fato, há efetiva dúvida quanto ao dolo do agente, pois, ao que 

demonstra, pelas provas colhidas nos autos, ele não sabia a verdadeira 

idade da vítima, ou seja, pensava que ela tinha mais de 15 (quinze) anos. 

Situação, portanto, que autoriza o reconhecimento do erro de tipo, que 

afasta o dolo.

Nesse sentido ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in verbis:

“Erro de tipo e erro de proibição: é preciso atenção para detectar 

eventuais casos de erros escusáveis, que levam à absolvição do agente. 
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No contexto do erro de tipo, torna-se possível que o agente imagine ter 

relação sexual com alguém maior de 14 anos, embora seja pessoa com 12 

ou 13 anos, mas de compleição avantajada. Se o engano for razoável, 

impõe-se o reconhecimento do erro de tipo escusável (art. 20, caput, CP)”.

Sobre o tema em comento, se posicionou o Supremo Tribunal Federal, in 

verbis:

"Crimes sexuais mediante violência ou grave ameaça (C. Pen., arts.213 e 

214); presunção de violência, se a vítima não é maior de 14 anos (C. 

Pen.,art. 224, "a"); caráter absoluto da presunção, que não é 

inconstitucional, visto não se tratar de presunção de culpabilidade do 

agente, mas de afirmação da incapacidade absoluta de menor de até 14 

anos para consentir na prática sexual; análise da jurisprudência do STF - 

após a decisão isolada do HC 73.662, em sentido contrário - conforme 

julgados posteriores de ambas as Turmas (HC 74286, 1ª T., 22.10.96, 

Sanches, RTJ 163/291; HC 75608, 10.02.98, Jobim, DJ 27.03.98); 

orientação jurisprudencial, entretanto, que não elide a exigência, nos 

crimes referidos, do dolo do agente ativo, erro justificado quanto a idade 

da vítima pode excluir." (STF - Primeira Turma - HC 81268/DF - DJ 

16-10-2002).

Ressalte-se que o delito de estupro somente é punido a título de dolo, 

inexistindo a modalidade culposa.

 Com efeito, a condenação no processo penal só pode ser proferida 

quando restar atestada a certeza em relação aos fatos imputados na 

denúncia. Como tal juízo de certeza não está bem delineado no caso 

concreto, impõe-se a absolvição do acusado.

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, E POR TUDO MAIS QUE NOS AUTOS CONSTA, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER o réu 

ERMERALDO PALÁRIO da acusação da prática do crime de estupro de 

vulnerável, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Atente-se o zeloso gestor às seguintes providências:

Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.

Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

Após, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o feito ao arquivo com 

as baixas de praxe.

P.R.I.C.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 16 de agosto de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 59376 Nr: 1895-08.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir Antonio Brustolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Ação penal nº 1895-08.2013.811.0018 - Cód. 59376

Réu: Valdecir Antônio Brustolin

Vistos etc,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Valdecir Antônio Brustolin em que se apura a prática dos 

crimes descritos nos artigos 38 c.c art. 53, I, c.c art. 60 da Lei nº 9.605/98.

A denúncia foi recebida no dia 2 de abril de 2013 (fl. 112).

Citado o denunciado apresentou resposta à acusação (fls. 120/161).

Inexistindo as hipóteses de absolvição sumária foi designada audiência 

para colheita de provas.

Nessa ocasião foram inquiridas as testemunhas Braz Geraldo Rodrigues e 

Antônio Carlos Fernandes de Araújo (mídia de fl. 251).

A testemunha Leandro Obadowiski Bruno foi ouvido por meio de carta 

precatória encaminhada ao Juízo da Comarca de Cuiabá (mídia de fl. 260).

Em nova audiência realizada nesta Comarca foram inquiridas as 

testemunhas Isaias Augusto da Silva, Ademar Aleixo de Souza e 

interrogado o acusado (mídia de fl. 283).

O Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela 

absolvição do acusado (fls. 286/288).

A defesa, por sua vez, apresentou seus memoriais pugnando pela 

absolvição do acusado (fls. 301/305).

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 60 DA LEI Nº 9.605/98.

O delito previsto no artigo 60 da lei de crimes ambientais possui pena 

máxima de 6 (seis) meses de detenção, de modo que a prescrição 

dar-se-á em 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI do Código 

Penal.

 Em conformidade com o artigo 117, I do Código Penal, tem-se como uma 

das causas de interrupção da prescrição, o recebimento da denúncia:

 Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se.

 I. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa.

A denúncia foi recebida no dia 2 de abril de 2013, assim, verifica-se que já 

se passaram mais de 3 (três) anos desde o recebimento da denúncia sem 

que ocorresse qualquer causa interruptiva ou suspensivo da prescrição.

Analisando os autos verifica-se, então, que o lapso temporal transcorrido, 

desde o recebimento da denúncia, foi suficiente para operar os efeitos da 

prescrição.

Destarte, tendo em conta o decurso de mais de 3 (três) anos desde o 

recebimento da denúncia, deve ser extinta a punibilidade do acusado, 

diante da prescrição da pretensão punitiva.

DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 38 DA LEI Nº 9.605/98.

O delito supostamente infringido pelo acusado é o previsto no artigo 38 da 

Lei de crimes ambientais e assim disciplina:

“Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, 

mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de 

proteção”.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente.

A testemunha Ademar Aleixo de Souza quando ouvido em Juízo disse que 

no ano de 1994 mudou para Juara e a área descrita na denúncia já era 

desmatada, sendo que o acusado apenas fazia a limpeza do pó de serra 

que inundava a área porque a Avenida não era asfaltada.

No mesmo sentido temos o depoimento da testemunha Isaías Augusto da 

Silva o qual assentou que desde 1986 a área é desmatada, sendo que 

Valcir apenas fazia a limpeza do leito que era bastante estreito. 

Asseverou que na área mencionada não tem vegetação e que o acusado 

somente juntava o pó de serra e o lixo.

O agente ambiental Braz Geraldo Rodrigues relatou em sede judicial que 

participou da autuação e foi no local e afirmou que a área que havia 

ocorrido queimada e desmatamento se tratava da propriedade que fazia 

divisa com a área do acusado. Assentou que o córrego passa tanto na 

área do acusado como do frigorífico, sendo que somente dentro da área 

do réu é que o córrego havia sido limpo. Disse que o acusado falou que 

limpava a área para não inundar no período das chuvas.

 Narrou que a área em que ocorria a degradação pertencia ao antigo 

frigorífico e a única coisa que constatou na propriedade de Valcir é que 

este fazia a limpeza do canal.

Assim, analisando os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e 

ampla defesa, constata-se que não há provas de que o acusado foi o 

responsável pelo desmate observado na área que pertencia ao antigo 

frigorífico, sendo sua absolvição medida necessária.

Nesse sentido:

 APELAÇÃO - CRIMES CONTRA A FLORA - ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98 - 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - 

ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE 

- ARTIGO 38 DA LEI Nº 9.605/98 - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - 

ATIPICIDADE FORMAL - FALTA DE ELEMENTO NORMATIVO. 1. Não 

restando demonstrado nos autos que a conduta do réu se amolda ao 
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dispositivo legal insculpido no artigo 38 da Lei nº 9.605/98, em razão da 

ausência de tipicidade formal, pela falta de elemento normativo do tipo, 

imperativa é a sua absolvição. [...] (TJ-MG - APR: 10351100029377001 

MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 

17/09/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 23/09/2013).

Desta forma, não restou demonstrado ter sido o réu o causador da 

destruição da área em questão, não pode ser responsabilizado 

criminalmente por este fato.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

ABSOLVER o réu VALCIR ANTÔNIO BRUSTOLIN da acusação do delito 

previsto no artigo 38 da Lei 9.605/988, com base no art. 386, inciso V, do 

Código de Processo Penal. Com relação ao delito previsto no artigo 60 da 

Lei 9.605/98, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade de Valcir 

Antônio Brustolin, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal para 

reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Atente-se o zeloso gestor às seguintes providências:

Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.

Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

Após, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o feito ao arquivo com 

as baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Juara/MT, 17 de agosto de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86770 Nr: 107-17.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Ferreira Baltazar Neres, Luciano 

Neres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O

 Dessa forma, designo o dia 4 de setembro de 2018, às 18h00min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se os acusados 

e as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa 

da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da 

carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 

no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se a defesa dos 

réus.Às providências.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76333 Nr: 413-20.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciel Teixeira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o acusado LUCIEL TEIXEIRA 

FRANCO nas penas do art. 306, § 1º, inciso II c.c artigo 298, inciso III, 

ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c/c artigo 129, § 9º do Código 

Penal, cuja pena passo a dosar. [...] Não verifico a presença de 

circunstâncias agravantes e atenuantes bem como causas de diminuição 

e aumento de pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente 

a pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção.Em face da natureza do 

delito, não cabe a conversão em penas restritivas de direito (CP, 44), bem 

como incabível o sursis do artigo 77 do Código Penal, pois, como visto, as 

circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu.DOSIMETRIA DO CRIME 

DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, DO CÓDIGO PENAL). [...] 

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena presente 

nestes autos, razão pela qual fica o acusado condenado definitivamente a 

pena de 9 (nove) meses de detenção.Fixo a pena de multa em 15 (quinze) 

dias-multa e, considerando a capacidade econômica do réu, arbitro o valor 

do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

[...]. Assim, fica proibida o autor de obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor durante nove meses a contar da data do trânsito 

em julgado da sentença.Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para 

entregar em 48 horas, à autoridade judiciária a permissão para dirigir ou 

carteira de habilitação, se houver (art. 293, § 1º, do CTB). [...] Condeno o 

réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo 

Penal.Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos oficiais, 

inclusive Justiça Eleitoral, bem como Carta de Guia e o que mais for 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cu5mpra-se.Após 

arquivem-se com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 107440 Nr: 1830-37.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos etc, homologo o pedido de desistência. Considerando a 

apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, intime-se a 

defesa para apresentar seus memoriais e após conclusos para prolação 

de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 3661-23.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS, CdAP, SABdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Aristides de José Botelho de Oliveira - 

OAB:3.911-MT, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:174974, Danilo 

Tenório dos Santos - OAB:23996/O

 Cód. 111465

Vistos.

Trata-se de pedido de dispensa ou redução de fiança proposto pela 

Defesa do acusado SIDMAR ALEXANDRE BARROSO DA CRUZ, alegando, 

em síntese, que não efetuou o pagamento da fiança arbitrada pela 

ausência de possibilidade de financeira de arcar com o ônus.

 É o necessário relatório. Fundamento e decido.

A pena máxima do delito de furto qualificado é de 8 (quatro) anos de 

reclusão, o que enseja a aplicação do art. 325, II, do Código de Processo 

Penal, segundo o qual a fiança será fixada, nessa hipótese, entre 10 (dez) 

e 200 (duzentos) salários mínimos.

 Acrescenta o § 1º, II, desse dispositivo, que esse valor pode ser reduzido 

até o máximo de 2/3 (dois terços). Por sua vez, o art. 326 do Código 

estabelece que, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em 

consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e 

vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua 

periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, 

até final julgamento.
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Consigno que livrar o acusado sem o pagamento de fiança enfraqueceria 

e descredibilizaria o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tornando 

a prática reiterada de crimes um bom negócio para aquele que o pratica.

No caso dos autos verifica-se que o indiciado é primário e de bons 

antecedentes, sendo razoável a aplicação do disposto no art. 325, inciso II 

do CPP.

 Sendo assim, reputo adequada a redução do valor da fiança nos moldes 

estabelecidos no art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal, de 

modo que reduzo o valor da fiança do denunciado em 2/3 (dois terços), 

resultando, por conseguinte, a quantia de R$ 3.180,00 (três mil cento e 

oitenta reais).

Após o recolhimento da fiança arbitrada, juntamente com o recibo de seu 

recolhimento, EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO DE PRISÃO.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 35104 Nr: 2642-94.2009.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7.443/MT

 Autos nº 2642-94.2009.811.0018 - Cód. 35104

Denunciado: Aldenir Rossantti Mancoelho

Vistos etc,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em que 

se apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 50 de 68 da 

Lei nº 9.605/98.

 A denúncia foi recebida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no dia 28 de 

março de 2012 (fl. 131).

Em audiência de instrução e julgamento foi inquirida a testemunha Celso 

Ricardo Borba Azoia bem como colhido o interrogatório do acusado (mídia 

de fl. 168).

Por carta precatória foram inquiridas as testemunhas Jonathan Cesar 

Medina Rossati (fl. 281), Marco Antônio Lemos Olive (fl. 182), Stanley Vaz 

dos Santos (fl. 190), e Aldo Maijelo Logo (fl. 197).

O Ministério Público apresentou seus memoriais finais pugnando pela 

condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 68 da lei 

de crimes ambientais bem como a decretação da extinção da punibilidade 

quanto ao delito previsto no artigo 50 da mesma lei (fls. 286/292).

A defesa, por sua vez, apresentou seus memoriais pugnando pelo 

reconhecimento da prescrição quanto ao delito tipificado no artigo 50 da lei 

nº 9.605/98 e absolvição do acusado quanto ao delito do artigo 68 (fls. 

295/302).

É o relato. Fundamento.

Decido.

 A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

O delito tipificado no artigo 50 da Lei nº 9.605/98, tem pena máxima de 1 

(um) ano de detenção, de modo que a prescrição dar-se-á em 4 (quatro) 

anos, nos termos do artigo 109, inciso IV do Código Penal.

Quanto ao delito previsto no artigo 68 da mesma lei, este possui pena 

máxima de 3 (três) anos de detenção, prescrevendo em 8 (oito) anos, nos 

moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

 Cumpre consignar que nos termos do artigo 119 do Código Penal no caso 

de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de 

cada um, isoladamente.

Em conformidade com o artigo 117, I do Código Penal, tem-se como uma 

das causas de interrupção da prescrição, o recebimento da denúncia:

 Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se.

 I. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa.

Conforme documento extraído do SIEL (Sistema de Informações Eleitorais), 

o acusado conta na presente data com 72 (setenta e dois) anos de idade, 

pelo que, aplicável o disposto no art. 115 do CP que determina que "são 

reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, 

(...), na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos", prescrevendo o 

delito previsto no artigo 50 em 2 (dois) anos e o crime do artigo 68 em 4 

(quatro) anos.

Assim, verificando o decurso de mais de 4 (quatro) anos do recebimento 

da denúncia até o presente momento, a decretação da extinção da 

punibilidade é medida de rigor, no que tange ao crime de ameaça.

 Sendo matéria de ordem pública, mister o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista o decurso do lapso 

temporal supracitado.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade 

de ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.

Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

Ciência ao Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Juara/MT, 16 de agosto de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61484 Nr: 4102-77.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo de Abreu Santos, Robson de Souza 

Padim, João Honorato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Moacir 

Velozo Junior - OAB:17.762-A MT

 Autos nº 4102-77.2013.811.0018 - Código: 61484

Denunciado: Lourivaldo de Abreu Santos e outros

Vistos etc.

 Tendo em vista o conflito de teses defensivas, nomeio em favor do 

acusado Robson de Souza Padim o advogado Dr. Moacir Velozo Júnior.

Intime-se o causídico.

Desde já destaco que os honorários advocatícios serão oportunamente 

fixados a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se a defesa do denunciado João Honorato para apresentar 

alegações finais.

Com a juntada dos memoriais façam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença.

Cumpra-se.

Juara/MT, 16 de agosto de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63821 Nr: 1202-87.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Autos nº 202-87.2014.811.0018 – Cód. 63821

Denunciado: Jonas Pereira dos Santos

Vistos etc,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Jonas Pereira dos Santos em que se apura a suposta prática do crime 

previsto nos artigos 306, § 1º, inciso II, c/c art. 303, parágrafo único, c/c 

inc. I e III do parágrafo único do art. 302 c/c art. 305, todos da Lei nº 

9.503/97.

A denúncia foi recebida no dia 30 de maio de 2014 (fl. 45).

O acusado foi citado pessoalmente apresentando em seguida resposta à 

acusação (fls. 52/57).

Inexistindo as hipóteses de absolvição sumária foi designada audiência 

para colheita de provas.

 Nessa oportunidade foi inquirida a testemunha Denilson Arevalo de Moura 

(mídia de fl. 103).

A testemunha Ricardo Ferreira Roque foi ouvida por meio de carta 

precatória enviada ao Juízo da Comarca de São João de Meriti (fl. 123).

Em nova audiência realizada nesta Comarca foi inquirida da testemunha 

Valter Dias da Silva e interrogado o acusado (mídia de fl. 130).

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da 

denúncia (fls. 162/173).

A defesa, por sua vez, apresentou seus memoriais pugnando pela 

absolvição do acusado.

É o relato. Fundamento.

Decido.

 A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

Pois bem, o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro 

tem pena máxima cominada em abstrato de 3 (três) anos de detenção, de 

modo que prescreve em 8 (oito) anos, nos moldes do inciso IV, do artigo 

109 do Código Penal.

O delito tipificado no artigo 303 do CTB tem pena máxima de 2 (dois) anos 

de detenção e considerando as causas de aumento (incisos I e II do artigo 

302), e levando em consideração que na pior das hipóteses o aumento 

poderia na dar na fração de metade, verifica-se a prescrição em 8 (oito) 

anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso IV do Código Penal.

O crime do artigo 305 também do Código de Trânsito Brasileiro possui pena 

máxima de 1 (um) ano de detenção, sendo que a prescrição dar-se-á em 4 

(quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso IV do Código Penal.

Cumpre consignar que nos termos do artigo 119 do Código Penal no caso 

de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de 

cada um, isoladamente.

Em conformidade com o artigo 117, I do Código Penal, tem-se como uma 

das causas de interrupção da prescrição, o recebimento da denúncia:

 Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se.

 I. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa.

Conforme documento de identificação de fl. 26, o denunciado nasceu em 

30 de maio de 1995 sendo que o fato ocorreu em 05 de abril de 2014, ou 

seja, na data do delito o réu possuía 18 (dezoito) anos de idade, de modo 

que o prazo prescricional será reduzido pela metade, nos termos do artigo 

115 do Código Penal, prescrevendo os delitos previstos nos artigos 306 e 

303, parágrafo único, inciso I e II do parágrafo único do art. 302, em quatro 

anos e o delito omissão em socorro em 2 (dois) anos.

Assim, verificando o decurso de mais de 4 (quatro) anos do recebimento 

da denúncia até o presente momento, a decretação da extinção da 

punibilidade é medida de rigor.

Sendo matéria de ordem pública, mister o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista o decurso do lapso 

temporal supracitado.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade 

de Jonas Henrique dos Santos, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código 

Penal para reconhecer o implemento da prescrição da pretensão punitiva 

estatal.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.

Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

Ciência ao Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Juara/MT, 16 de agosto de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37963 Nr: 1999-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José Hajdasz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINELLI - 

OAB:29499/585 A

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 31/08/2018 e 

18/09/2018 (Processos cód. n. 37963 e 63467), no horário das 09h, ao 

Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 
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brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 21 de agosto de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63467 Nr: 884-07.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lo-Ramy Cruvinel Custodio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22.586, ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14196

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 31/08/2018 e 

18/09/2018 (Processos cód. n. 37963 e 63467), no horário das 09h, ao 

Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 
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CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 21 de agosto de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65514 Nr: 2662-12.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altelino Lemos da Silva, Giovanne de Souza 

Azuaga, Jhonatan Willian Carvalho dos Santos, Lucas Fernando de Souza 

Azuaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Deyvid Neves Delbom - OAB:17788

 Cód. 65514

Vistos.

Considerando que o pedido de fl. 340, item 2, já foi deferido às fls. 

297/300, oficie-se o Banco Bradesco para que informe os dados pessoais 

cadastrais do cliente Rodrigo Sales Martins, titular da conta 648-3, agência 

5929, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quanto à consulta do endereço da testemunha Marcos Alberto Pereira, 

considerando que a consulta ao INFOJUD restou infrutífera, eis que 

resultou no endereço informado anteriormente, bem como considerando 

que este Magistrado não obteve êxito ao acessar o sistema BACENJUD, 

oficie-se as instituições financeiras para informar eventual endereço da 

referida testemunha, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Certifique-se a devolução das cartas precatórias expedidas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 17 de agosto de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 07/2018/DF

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR FABIO PETENGILL, MM JUIZ DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE JUINA ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais e,

 CONSIDERANDO que a Vice-Diretoria Geral do Egrégio Tribunal de 

Justiça, autorizou em 16/08/2018, esta Comarca a proceder processo 

seletivo de recrutamento de estagiários, RESOLVE:

1. Tornar público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de Nível Superior (Direito) a partir do 3º semestre, que estejam 

regularmente matriculados no período noturno.

 2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e realizado sob a 

responsabilidade da Diretoria do Foro, composta pelos seguintes 

membros:

FABIO PETENGILL – Juiz Diretor

 SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA – Gestora Geral

 MARCIO JOSÉ FELBER –– Gestor Administrativo II

ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA – Gestora Administrativa III

 3.0 O processo seletivo visa a formação do cadastro de reserva no 

quadro de estagiários remunerados do Poder Judiciário do Estado de Mato 
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Grosso, para estudantes de nível superior que estejam matriculados no 

curso de Direito, a partir do 3º semestre e no período noturno.

3.1 O estágio será realizado nas Secretarias, Gabinetes, Juizado Especial 

e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

 3.2 Os estagiários farão jus a uma bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 

(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos).

 3.3 Nos termos do art. 29 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, é assegurado ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 

158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

3.4 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do 

Estágio, terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo 

pagamento da apólice será responsabilidade da empresa de 

operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da 

Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011.

4.0 DA INSCRIÇÃO

 4.1 As inscrições serão realizadas gratuitamente.

4.2 As inscrições serão recebidas na Central de Administração do Fórum 

da Comarca de Juina/MT, no período de 20 a 30 de agosto de 2018, no 

horário das 13h às 18h.

4.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao VII 

Processo Seletivo para recrutamento de estagiários 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.

4.4 Não será emitido comprovante de inscrição.

4.5 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas 

constará de edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizado no mural do átrio do Fórum da Comarca de Juina, na data 

provável de 03/09/2018.

 5.0 DO EXAME DE SELEÇÃO

5.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 

16/09/2018, das 08h às 12h, no Centro de Educação de Jovens e Adultos 

Alternativo - CEJA.

 5.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munido de documento 

de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de trinta minutos 

para o inicio da prova.

5.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer 

outro documento que contenha foto.

5.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

5.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo do documento.

5.6 A prova terá duração de 04 (quatro) horas.

 5.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e conterá 40 

(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. 

Cada questão objetiva terá a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, 

c, d) e constará de: 15 (quinze) questões de Português, 05 (cinco) de 

Noções de Informática e 20 (vinte) de Noções de Direito (Constitucional, 

Civil, Processual Civil, Penal e Processual Penal).

 5.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper 

ou similar) ou apagamento através de borracha ou similar, sendo 

computada como errada a questão com tais ocorrências.

5.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim.

5.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta.

5.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e 

portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais 

responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais 

candidatos, sob pena de desclassificação do processo seletivo.

5.12 A ausência do candidato no local e horário designados para a 

realização das provas importará na sua eliminação.

6 .0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 

membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, 

informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e 

de classificação.

6.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

6.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

6.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de 

direito de ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo 

vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando 

precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para 

investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 

11.788, de 25 de setembro de 2008.

6.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao VII 

Processo Seletivo para recrutamento de estagiários.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

Edital.

Juina -MT, 17 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz Diretor

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000838-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

IZAIAS TEODORO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para retirar o 

Mandado de Averbação e os documentos necessários para envio ao 

Cartório respectivo, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001149-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ (ADVOGADO(A))

MAYARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAN DE MATOS TORRES (REQUERIDO)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para manifestar acerca do 

comprovante de pagamento juntado abaixo, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117920 Nr: 230-28.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANE LUIZA MEES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 [....] .Nomeio, desde logo, Marcio Alexandre Prado Monteiro da Silva, 

cadastrado no banco de peritos do TJMT para funcionar como perito deste 

juízo, podendo ser encontrado na Rua Das Ipoméias, nº 1201, Setor 

Industrial Norte, Sinop/MT, telefone: (66) 99995-0327, e e-mail: 

florestalmarcio@hotmail.com, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC. Intime-se o perito para, 

em 05 (cinco) dias, informar se aceita a nomeação. Sendo aceita a 

nomeação, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, apresentarem 

quesitos ou indicarem assistentes. Ainda, informe ao Sr. Perito que desde 

já arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), o que faço com fulcro no §4º do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela do 
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anexo da referida Resolução, aumentada em 03 (três) vezes o valor 

máximo[...]. Em seguida, cientifique-se, o perito nomeado, que caso 

entenda necessário analisar os documentos, poderá retirar os autos em 

carga, pelo prazo de 05 (cinco) dias, mediante remessa pela ECT, 

devendo ser adotadas as medidas necessárias e legais para o envio do 

feito. Havendo requisição do expert para colheita de grafia da parte autora 

para fins de comparação com o documento a ser periciado, intime-se a 

parte para que compareça na Secretaria, no prazo de 2 dias, para 

captação do grafismo conforme orientação do perito designado (CPC, §3º, 

art. 478).Estabeleço o prazo de 15 dias para apresentação do laudo, findo 

o qual manifestem-se as partes a respeito dele.Realizada a dilação 

probatória, aduzam os litigantes se pretendem realizar outras provas, 

pena de preclusão; não havendo requerimento de novas diligências, 

conclusos para sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 16 de agosto de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87652 Nr: 1659-69.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES E VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYSE DE S. P. BRITO - 

OAB:OAB/PB 19.506, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 

21.150-A

 .Assim sendo, nomeio Marcio Alexandre Prado Monteiro da Silva, 

cadastrado no banco de peritos do TJMT para funcionar como perito deste 

juízo, podendo ser encontrado na Rua Das Ipoméias, nº 1201, Setor 

Industrial Norte, Sinop/MT, telefone: (66) 99995-0327, e e-mail: 

florestalmarcio@hotmail.com, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC. Intime-se o perito para, 

em 05 (cinco) dias, informar se aceita a nomeação. Sendo aceita a 

nomeação, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, apresentarem 

quesitos ou indicarem assistentes. Ainda, informe ao Sr. Perito que desde 

já arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), o que faço com fulcro no §4º do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 03 (três) vezes o valor 

máximo[...] Havendo requisição do expert para colheita de grafia da parte 

autora para fins de comparação com o documento a ser periciado, 

intime-se a parte para que compareça na Secretaria, no prazo de 2 dias, 

para captação do grafismo conforme orientação do perito designado (CPC, 

§3º, art. 478).Estabeleço o prazo de 15 dias para apresentação do laudo, 

findo o qual manifestem-se as partes a respeito dele.Realizada a dilação 

probatória, aduzam os litigantes se pretendem realizar outras provas, 

pena de preclusão; não havendo requerimento de novas diligências, 

conclusos para sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 17 de agosto de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118497 Nr: 550-78.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Pietrobon Busnello, NILDO BUSNELLO, 

BUSNELLO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Autos n. 550-78.2016.811.0025 - Código 118497

Autor: Banco do Brasil S/A

Requerido: Ana Pietrobon Busnello e outro

V I S T O S,

 Considerando que a novel legislação processual preza pela pacificação 

social dos conflitos, possibilitando às partes a resolução dos litígios de 

forma amistosa e que melhor atenda seus interesses, defiro o pedido de 

designação de audiência de conciliação formulado pelos requeridos.

Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para designação e realização do ato.

Empós, com ou sem acordo concluso para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 17 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58246 Nr: 4536-50.2010.811.0025

 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: PROJETUS ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

LTDA, FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - 

OAB:3.046/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120439 Nr: 1707-86.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEY LUIZA GALVÃO, BENEDITO AVELINO 

GALVÃO, RAFAEL DA SILVA GESSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA., GENERALI 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:OAB/MT 

3569-B

 Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para:(i)condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos 

danos materiais, emergentes e lucros cessantes, causados aos donos do 

caminhão e da carreta envolvidos no acidente de trânsito objeto da 

demanda, a 2ª requerida nos limites da apólice contratada, no montante a 

ser apurado em sede de liquidação de sentença, salvo os valões já 

fixados na sentença como danos já líquidos;(ii)condenar as demandadas 

ao pagamento dos danos morais experimentados pelos donos do veículo 

abalroado, pela quebra da ideia de confiança na consecução da conduta 

sinalizada como a ser tomada (cobertura securitária e conserto do 

caminhão), no montante de R$ 10.000,00 para cada requerente, incidindo 

juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e correção monetária 

pelo INPC, a partir da fixação da indenização, ex vi do entendimento 

sufragado pelo STJ no REsp nº 1.132.866/SP, relator para o acórdão o 

Ministro Sidnei Beneti;(iii)Sobre os danos materiais incidirão juros de mora 

de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento 

danoso;Como consequência da sucumbência processual recíproca, 

custas e honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes, da 

seguinte maneira: 20% das custas pelos autores e 80% pelas 

demandadas, e a verba sucumbencial, arbitrada em 10% sobre o valor do 

proveito econômico pretendido, repartida na fração inversa do ônus de 

custeio das despesas processuais, i.e., 80% da verba honorária em favor 

do escritório que patrocinou a ação dos autores, e 20% da verba 

honorária, rateada por dois, aos causídicos que atuaram nos interesses 

das requeridas.Havendo trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se 

eventual pedido de cumprimento de sentença, pelo prazo de seis meses, 

remetendo ao arquivo se silentes as partes.P.I.C.Juína/MT, 20 de agosto 

de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58145 Nr: 4435-13.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CHORMIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR JOSÉ PEDROTTI, PRISCILA ONO 

PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Processo nº: 4435-13.2010.8.11.0025 (Código:58145)

Exequente: Augusto Chormiak

Executados: Ivar José Pedrotti e Outra

Vistos,

Cuida-se de pedido de adjudicação de bens imóveis (matrículas 15.973, 

15.974 e 15.971 do CRI da Comarca de Juína)penhorados em 2º grau, 

para garantir parte da dívida exequenda, que de acordo com os cálculos 

de atualização apresentados pelo autor às fl. 139, importaria no montante 

de R$ 2.002.480,30, atualizados até janeiro de 2016, ao passo que as 

terras constritas foram avaliadas em R$ 1.453.941,45.

Compulsando os autos, todavia, denota-se que: (a) sobre os imóveis 

incide penhora anterior, constituída em favor de terceiros; (b) uma das 

executadas (Priscila Ono Pedrotti) faleceu há mais de 3 anos, e até hoje 

não se procedeu a regularização do polo passivo, para incluir o Espólio ou 

seus herdeiros; (c) a penhora recaiu sobre bens de pessoa jurídica, cujo 

sócio-administrador é o devedor/executado, mas a pessoa jurídica não foi, 

formalmente, cientificada da constrição sobre ela.

Portanto, antes de deliberar sobre a adjudicação, determino a intimação do 

credor quirografário titular da penhora em 1º grau (Auto Posto M5 Ltda.) 

para que manifeste interesse no exercício da preferência creditícia a que 

alude o art. 907, § 2º do NCPC e, em caso positivo, apresente o valor 

atualizado de seu crédito preferencial, no prazo de 15 dias.

Do mesmo modo, intime-se o credor a regularizar o polo passivo, 

substituindo a executada falecida por seus sucessores ou por seu 

espólio, pena de extinção da execução contra ela, assim como, apresente 

a planilha, nos termos do art. 524 do NCPC, do valor do crédito exequendo, 

atualizado. Prazo de 15 dias.

Finalmente, intime-se a pessoa jurídica (L. Pedrotti e Cia Ltda.) da 

constrição judicial e do pedido de adjudicação.

Cumpridas as diligências, volvam conclusos para apreciação do cabimento 

da adjudicação no caso presente.

Às providências.

Juína/MT, 20 de agosto de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54220 Nr: 574-19.2010.811.0025

 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: JOSÉ DA MATA, AURORA PARISE DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE 

JUINA LTDA, ISQUIA DE ALMEIDA, JOSÉ DA SILVA REZENDE, FRANCISCO 

DE ALMEIDA, MARIA DIVINA DA SILVA ALMEIDA, DIRCE BARRETO DE 

ALMEIDA, VALMIR PARISE, ANA ABENTA REZENDE, LUCIMAR ADELICE 

DE JESUS PARISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA, NO PRAZO LEGAL, PARA RETIRAR O 

MANDADO DE AVERBAÇÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1398 Nr: 15-19.1997.811.0025

 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): LORIS PEDROTTI, EDSON APARECIDO AGUIAR

 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 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S). 148-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54217 Nr: 571-64.2010.811.0025

 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: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 128944 Nr: 1882-46.2017.811.0025

 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: OLAIR DA SILVA MOLINA, ANGELINA FERREIRA 

GRAPIUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA DECISÃO JUNTADA ÀS 

FLS. 242/243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118489 Nr: 544-71.2016.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUINA DISTRIBUIDORA DE 

HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE MELO 

GUERREIRO - OAB:OAB/SP 322.489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S). 37-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121286 Nr: 2165-06.2016.811.0025

 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): LUCIENE GOMES LEAL BRANDÃO, ALAN 

DOUGLAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 
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MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S).70-V, 71-V E 72-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105242 Nr: 184-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80946 Nr: 555-76.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCELO DE OLIVEIRA DACOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DO ESTADO DE SAÚDE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 176/177.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123697 Nr: 3661-70.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNE PARETZIS MOUGENOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA DE MATTOS 

PRADO - OAB:8961-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 278/453, 

BEM COMO MANIFESTAR SOBRE A PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DA 

PROVA TÉCNICA REQUERIDA, JUSTIFICANDO-A, SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FLS. 273.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80987 Nr: 607-72.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANIR ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LAZZAROTTO

 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: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT, VIVIANE GASPARELO SANTI - OAB:12.250/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.: 112144 Nr: 3667-14.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54974 Nr: 1255-86.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF, AGFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA 

NEGATIVA JUNTADA À FL. 72-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132740 Nr: 4290-10.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., ADERVAL BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, QUANTO AO INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DESTA CARTA PRECATÓRIA, TENDO EM VISTA A 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FL. 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2313 Nr: 5-53.1989.811.0025

 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: GLEIDA MARIZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE CAMPO SANTA FÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIME-SE O CAUSÍDICO DR. OSWALDO LOPES DE SOUZA PARA 

REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101891 Nr: 2843-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES NUNES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ LUI, EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S). 101-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96215 Nr: 4602-25.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 60/61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91289 Nr: 5691-20.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCFL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 DECISÃO FL. 269: "V I S T O S, Defiro o pedido formulado pelo exequente 

para baixar a restrição efetuada no prontuário do veículo M.Benz/710, 

placa NPE 7596, de propriedade de Luciana N. L. de Carvalho e Cia Ltda, 

por ser pessoa estranha à lide. Ante a informação que o bem penhorado à 

fl. 260, não pertence ao executado, torno sem efeito os parágrafos 3º e 

4º da decisão de fl. 267. No mais, prossiga no cumprimento daquela 

decisão (fl. 267)."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24802 Nr: 5318-67.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.445/MT

 DECISÃO FL. 220: "V I S T O S, Cuida-se de pedido de cumprimento de 

sentença apresentado pela parte vencedora na ação de conhecimento e 

cujos cálculos estão discriminados, razão porque, determino a intimação 

do executado para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários 

no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, 

art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de avaliação (§ 3º). 

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. Por fim, 

defiro o desarquivamento dos autos e a gratuidade da justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108945 Nr: 2056-26.2015.811.0025

 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: LUIZA ANDREZA DA SILVA SIQUEIRA, MARCELA 

ADRIANA AMERICO ORTOLAN, MÁRCIA LOPES EMERIQUE, MARCOS 

SILVA EICHENBERG, MARIA ALDEMIRA DA SILVA DANTAS, MARIA 

APARECIDA EDUVIRGEM DE SOUZA, Maria de Fatima Moreira Farias, 

MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA, MARIA DA ASSUNCION 

FERNANDES MONTEIRO, MARIA DANACY DE JESUS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3870 Nr: 39-18.1995.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/SP 118.685, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA 

ALVIM NETTO - OAB:OAB/SP 12.363, MARIO LUCIO DE LIMA 

NOGUEIRA FILHO - OAB:12.774, WELLINGTON LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:

 Autos nº 39-18.1995.811.0025 (Cód. 3870)

CREDOR: Luiz Ferreira da Silva

DEVEDOR: Banco Bradesco S/A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Diante da determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso para julgamento da questão pendente de decisão, aportada 

no acordão exarado pela Corte Cidadã, manifesta-se o credor às fls. 

1.567/1.568, requerendo a permanência dos presentes autos nesta 

instância até o julgamento final do REsp nº 1.488.048/MT, alegando, para 

tanto, que contra a decisão prolatada pende de julgamento agravo interno 

interposto e que eventual procedência do recurso tornaria desnecessária 

a remessa do caderno processual ao Sodalício Estadual.

Em que pese a justificativa apresentada, o pleito não merece acolhimento 

e, isso porque, o CPC/2015 não consagrou a ocorrência de efeito 

suspensivo automático ao agravo interno, mesmo que interposto nas 

Cortes Especiais, dependendo a suspensividade de ato decisório 

específico do Relator, o que não foi comprovado pelo requerente na 

hipótese e, portanto, não há que se falar em sobrestamento do feito 

apenas em razão da sua interposição.

Nesses moldes, inexistindo razões para permanência dos autos neste 

Juízo, indefiro o pedido formulado, mormente porque a ordem exarada no 

Juízo Superior é clara em determinar à Corde de Revisão o rejulgamento 

da apelação, sob enfoque da responsabilidade do executado pelas dívidas 

do primitivo devedor.

Cumpra-se a decisão de fls. 1.966, com a maior brevidade possível.

Às providências.

Juína/MT, 21 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122280 Nr: 2781-78.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS VENTURA, NIVALDO 

GONÇALVES RODRIGUES, ADEMIR BRASILIANO DE BARROS, 

SALVADOR APARECIDO, JORGE IRANI QUEIROZ, VIRGILIO GONÇALVES 

FILHO, ALEXANDRO DE ABREU PERES, AMILTON DE CARVALHO PERES, 

ANTONIO CANDIDO NETO, ARLINDO FERNANDES PACHECO, ELIZEU 

ANTONIO QUEIROZ, HELIO DE SOUZA, LUIZ CARLOS QUEIROZ, ANTONIO 

DE CARVALHO PERES, ANTÔNIO VAZ VARGAS, JOSÉ CARLOS 

GOULART, VALDIR VILLA, MARLI CORREIA NARDY, ERNANDA 

BERNARDES PRESTES, DAIANE BERNARDES PRESTES, LEVINO 

APARECIDO CARDOSO, LORENTINO DO CARMO DE JESUS, LUCIANO DA 

SILVA CARDOSO, MARLENE GONÇALVES RODRIGUES, SILVANEI 

RODRIGUES GOULART, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, NIUZETE COUTINHO 

MAGALHÃES VENTURA, JAIR PIVETA DE BRITO, RONI ELIAS CARDOSO, 

ROSANGELA VAZ VARGAS, OTÁVIO PAULO DE ALCÂNTARA, JULIO 

CÉSAR SOUZA SILVA, GELSON MORBACH, REINALDO LANZONI DA 

SILVA, CATIA DOS SANTOS SANTANA, JOÃO PAULO DE CARVALHO, 

IDENILDA DE SOUZA SANTOS, AUDAIRTON BARRA DE SOUZA, 

LUZINETE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218, WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO - OAB:21923-0

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS PARA MANIFESTAREM, 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE FLS. 410/411.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125001 Nr: 4413-42.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4413-42.2016.811.0025 (Cód. 125001)

EMBARGANTE: Victor Gonçalves

EMBARGADO: Fazenda Pública Estadual

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de embargos à execução aviados por Victor Gonçalves, 

suscitando a nulidade do procedimento administrativo que resultou na 

constituição do crédito tributário que aparelha a execução fiscal em 

apenso, porque, segundo afirma, nunca foi citado para responder ao PAD, 

nem mesmo intimado do prazo de 90 dias concedido para apresentar o 

PRAD, o que teria prejudicado sua defesa no processo administrativo. 

Afirma, ainda, que não foi intimado da inscrição do débito em dívida ativa, 

nos moldes de artigo 6º, inciso III, da Lei nº 7.692/2000.

Impugnação aos embargos apresentada pelo ente estatal, requerendo a 

extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de 

garantia do Juízo e, no mérito, defendendo a regularidade da notificação 

no endereço fornecido pelo contribuinte e a validade da CDA exequenda.

Devidamente intimado, o embargante apresentou manifestação à 

impugnação, refutando as teses levantadas pelo embargado e 

reafirmando os pedidos iniciais.

 É o que cabia relatar.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria suscitada nos embargos 

é meramente de direito, não havendo porque dilatar a instrução 

processual. Desse modo, outra solução não há, senão proferir-se o 

julgamento da lide, no estado em que se encontra (art. 355, I, NCPC).

Preliminarmente, passo à análise da tese levantada pelo embargado 

quanto à necessidade de garantia do Juízo para processamento e 

julgamento dos embargos opostos.

 Os artigos 8º e 16º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), 

preveem a necessidade de se prestar garantia diante de execuções 

fiscais, sendo que o §1º do art. 16 é taxativo em preceituar que um dos 

pressupostos de admissibilidade dos embargos à execução é a prévia 

garantia desta.

No entanto, tais dispositivos nada dispõem sobre possível 

inadmissibilidade no caso da garantia não ser plena, ou seja, no exato 

valor da dívida exequenda, sendo possível, portanto, que a aludida 

garantia seja parcial.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça se manifestou no 

sentido de que a insuficiência do valor dos bens penhorados não pode 

obstar o prosseguimento dos embargos à execução, pois no sistema da 

Lei de Execuções Fiscais o reforço da penhora pode ser determinado nos 

próprios autos da execução a qualquer tempo (art. 15, II). Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PARCIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO 

CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS (SÚMULA 284/STF). INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 16, § 1º, DA LEF. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO PARA 

EMBARGAR. POSSIBILIDADE. -Incide a Súmula 284/STF se o recorrente, a 

pretexto de violação do art. 535 do CPC, limita-se a alegações genéricas, 

sem indicação precisa da omissão, contradição ou obscuridade do 

julgado. Inúmeros precedentes desta Corte. -Ao interpretar o art. 16, § 1º, 

da LEF, a jurisprudência evoluiu para entender que, se a penhora for 

parcial e o juiz não determinar o reforço, ou, se determinado, a parte não 

dispuser de bens livres e desembaraçados, aceita-se a defesa via 

embargos, para que não se tire do executado a única possibilidade de 

defesa. -Recurso especial parcial mente conhecido e, nesta parte, não 

provido. (STJ, RESP 106574, Processo nº 200801237087, 2ª Turma, Rel. 

Min. Eliana Calmon, j. 02.09.08, DJE 03.10.08).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PENHORA 

INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE - A insuficiência do valor dos bens 

penhorados, por si só, não pode obstar o prosseguimento dos embargos à 

execução, haja vista que se pode determinar seu reforço a qualquer 

tempo. - Precedentes. (...) (STJ - 2ª T., vu. AGA 666430, Processo: 

200500435677 / RS. J. 19/05/2005, DJ 27/06/2005, p. 332. Rel. Min. 

FRANCISCO PEÇANHA MARTINS).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. ART. 16, 

§ 1º, DA LEI Nº 6.830/80. 1. Encontra-se positivado no âmbito da Primeira 

Seção do STJ o entendimento de que a insuficiência de penhora não é 

causa suficiente para determinar-se a extinção dos embargos do devedor 

(EREsp 80.723/PR, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 17.06.02). 2. 

Recurso especial improvido. (STJ - 2ª T., vu. RESP 685938, Processo: 

200400982301 / PR. J. 07/12/2004, DJ 21/03/2005, p. 345. Rel. Min. 

CASTRO MEIRA).

 Aliás, o tema é alvo de pacificação solene, apreciado sob o rito dos 

Recursos Representativos da Controvérsia, nos termos do artigo 543-C, 

Lei Processual Civil:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, 

§1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA 

EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA 

ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE 

DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA 

A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR 

OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. [...]6. Em atenção ao princípio da 

especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação 

do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a 

garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções 

fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, 

§1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a 

apresentação dos embargos à execução fiscal. 7. Muito embora por 

fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da 

LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo 

das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos 

(o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela 

jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes 

precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela 

Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; 

AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 

/ RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. 

Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda 

Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 

1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 

em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. 

Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. 

Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, 

Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 8. Superada a linha 

jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp.n. 1.178.883 - 

MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 

e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp1.291.923 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, 

do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, 

DJe 31/05/2013)

Na hipótese em análise, verifica-se que às fls. 113, dos autos em apenso, 

foram penhorados valores na conta bancária do embargante, sendo tal 

constrição garantia hábil (ainda que parcial) ao processamento dos 

presentes embargos.

Portanto, rejeito a preliminar avençada pelo embargado.

Prosseguindo à questão de fundo, verifica-se que em momento nenhum o 

devedor/embargante nega a existência da dívida, bem como seu 

inadimplemento, limitando-se a dizer que o lançamento é inválido, porque 

não notificado regularmente nos autos do procedimento administrativo que 

ensejou a constituição do crédito tributário que aparelha a execução fiscal 

em apenso.

Diga-se, de passagem, que na roupagem dada pelo CTN, o lançamento é 
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mesmo ato administrativo (procedimento, em verdade, pela complexidade 

de atos que são praticados, segundo o rigor teórico) plenamente vinculado 

e gravado pelo formalismo.

Entretanto, é de se salientar que a jurisprudência nacional tem, ao longo 

dos anos, abrandado algumas interpretações puramente tecnicistas e 

formalistas, para buscar a essência da norma definida no art. 142 do CTN, 

chegando o STJ a consolidar seu entendimento de que, não obstante a 

interpretação literal da norma não seja essa, nem sempre o lançamento 

deverá ser precedido de grandes formalidades procedimentais, porque 

muita das vezes seriam elas mera repetição de atos.

Colho da lição jurisprudencial:

“A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento 

regularmente notificado ao sujeito passivo. Em se tratando de débito 

declarado pelo próprio contribuinte e não pago, não tem lugar a 

homologação formal, sendo o mesmo exigível independentemente de 

notificação prévia ou instauração de procedimento administrativo” (STJ, 

REsp nº 297885/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira).

Posta a questão, na hipótese em análise, pelas próprias alegações do 

embargante é possível verificar a inexistência de qualquer mácula no 

procedimento administrativo impugnado.

 Conforme se infere da cópia do auto de infração nº 4573 (fls. 11/44), o 

embargante, ao ser notificado da infração autuada, bem como para 

protocolar, em 30 dias, Plano de Recuperação de Área Degradada 

(PRADE), se manifestou espontaneamente nos autos postulando pela 

prorrogação por 90 dias, do prazo concedido, suprindo assim, qualquer 

nulidade relacionada à ausência de notificação sobre procedimento 

instaurado em seu desfavor.

Se não bastasse isso, após tal providência, o embargante não apresentou 

qualquer outra manifestação, nem mesmo informou o seu endereço 

atualizado nos autos, tornando evidente a impossibilidade do ente Estatal 

em notifica-lo dos demais atos praticados, em especial porque as 

notificações encaminhadas para os seus endereços indicados nos autos 

restaram infrutíferas, umas pelo motivo de endereço insuficiente, outras 

por ter o contribuinte mudado de domicílio.

Nesses moldes, constata-se que diversamente do que relatado, o 

embargante foi devidamente cientificado do procedimento administrativo 

instaurado em seu desfavor, tendo sido promovia a remessa da 

notificação do deferimento do pedido de prorrogação do prazo requerido e 

da multa fixada, no próprio endereço em que o embargante foi notificado 

da infração, tudo a revelar a validade do ato administrativo do lançamento, 

como salienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ARGUIÇÃO 

DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO 

domicílio CADASTRADO OFICIALMENTE. VALIDADE. Mudança de 

endereço. Necessidade de requerimento formal e expresso de alteração 

das informações cadastrais, perante o fisco estadual. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve 

ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente 

poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua 

ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia, o que não ocorre, na hipótese. 2. 

Restando frustrada a tentativa de notificação pessoal do Devedor 

corresponsável, relativamente à decisão administrativa do CAT (Conselho 

Administrativo Tributário), que constituiu o crédito fiscal, em favor do 

Estado de Goiás, viável a realização de sua notificação editalícia. 

Inteligência dos artigos 14 e 15 da Lei Estadual n.º 16.469/09. 3. Se o 

Executado/Agravante não comunicou, de maneira formal e expressa, em 

sua manifestação, realizada no âmbito do procedimento administrativo, que 

pretendia ser intimado em endereço diverso daquele constante do banco 

de dados da SEFAZ/GO, conclui-se pela validade da tentativa frustrada de 

sua notificação pessoal, enviada ao logradouro originalmente registrado 

nos cadastros da Receita Estadual, seguida pela notificação editalícia do 

corresponsável, ora Recorrente, não havendo falar-se em cerceamento 

do seu direito de defesa, naquela esfera administrativa. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Assim, é evidente que o ato de lançamento foi válido e o crédito 

constituído regularmente, não havendo máculas na CDA que aparelha a 

pretensão executiva do embargado.

Ante o exposto, conheço dos embargos à execução, mas julgo-os 

improcedentes.

Custas e honorários sucumbenciais pela embargante, os quais ficam 

arbitrados em 10% do valor da dívida exequenda.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Juína/MT, 21 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96880 Nr: 5355-79.2013.811.0025

 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: DAIANA ALBERTON PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPEMI - PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE 

MINÉRIOS S/A, MARCELO STEINFELDO, WAIB PAVAN JUNIOR, CAMILA 

HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5355-79.2013.811.0025 (Cód. 96880)

REQUERENTE: Daiana Alberton Pavan

REQUERIDO: Sopemi - Pesquisa e Exploração de Minérios e outros

USUCAPIÃO

VISTOS.

Conforme se infere da manifestação de fls. 156, não foi possível promover 

a averbação do imóvel usucapido em favor da autora em razão de 

divergências em sua qualificação registradas no mandado expedido.

Afirma a requerente que contraiu matrimônio no ano de 2013, mas o seu 

nome e o seu estado civil não foram alterados no expediente.

Da análise aos autos é possível verificar que na época da propositura da 

presente ação a requerente já havia contraído núpcias, porém, em sua 

qualificação na exordial se limitou a informar que quando adquiriu o imóvel 

era solteira, não tendo apresentado certidão matrimonial, nem mesmo 

declinado as alterações ocorridas em seu nome, tornando evidente a 

razão porque o documento foi expedido com os dados desacertados.

Doutra banda, conforme certidão apresentada às fls. 165, é possível 

atestar o correto estado civil da requerente, bem como que em 

decorrência das núpcias, o patronímico da família do seu marido foi 

incluído ao seu nome, passando a se chamar “Daiana Alberto Pavan 

Lando”.

 Portanto, defiro o pedido formulado, determinando a retificação nos 

registros processuais do nome da requerente para “Daiana Alberto Pavan 

Lando” e estado civil para “casada”, bem como determino a expedição de 

novo mandado de averbação, nos termos da sentença de fls. 145/151, às 

expensas da requerente, uma vez que deu causa ao equivoco ocorrido.

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 21 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93446 Nr: 1577-04.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Processo: 1577-04.2013.8.11.0025 (Cód. 93446)

AUTOR: Vale Comércio de Motos Ltda.

RÉU: Rede Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

AÇÃO DECLARATÓRIA

VISTOS.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 
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por danos morais e materiais.

Conforme se dessume dos autos, a parte devedora quitou débito 

exequendo, bem como o credor postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo.

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor na forma requerida às fls. 310, para 

saque do valor depositado às fls. 309.

 Custas pelo devedor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 21 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44386 Nr: 3810-47.2008.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 

AFONSO DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEÃO DE CAMPOS, ADÃO DE 

OLIVEIRA, ELIAS PEREIRA ARANTES, CLAUDIOMIRO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - 

OAB:12.032, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

13.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Processo nº 3810-47.2008.8.11.0025 (Cód. 44386)

REQUERENTE: INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso

REQUERIDO: Marcio Leão de Campos

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

VISTOS.

Considerando teor da certidão de fls. 512, informando a necessidade de 

reforço policial para cumprimento da ordem de reintegração exarada, 

DEFIRO o pedido formulado, concedendo autorização ao meirinho para uso 

de força policial e arrombamento no cumprimento do ato, o que deve ser 

realizado com cautela e moderação, certificando-se.

No mais, intime-se o INTERMAT para que adote as providências 

necessárias para viabilização da diligência, conforme requerido pelo Sr. 

Oficial de Justiça, com a maior brevidade possível.

 OFICIE-SE.

Às providências.

Juína/MT, 21 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106181 Nr: 663-66.2015.811.0025

 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): JONAS N. DA SILVA ME, JONAS NUNES DA 

SILVA, JOÃO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 663-66.2015.811.0025 (Código nº: 106181)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena

 EXECUTADO: Jonas Nunes da Silva Me e outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando a inexistência de bens imóveis registrados em nome dos 

devedores, intime-se o exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 21 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137640 Nr: 1683-87.2018.811.0025

 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: JORGE ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS N. DA SILVA ME, JONAS NUNES DA 

SILVA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 13.701, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 VISTOS.Manifesta-se o embargante às fls. 25 requerendo a baixa da 

restrição inserida sobre o bem, afirmando, para tanto, que trabalha com 

transportes de carga e o apontamento o está impedindo de transitar com o 

veículo, bem como de promover o seu registro perante a ANTT.Diante da 

fundamentação apresentada, bem como da manifestação do embargando, 

ora exequente nos autos em apenso, informando não se opor ao pedido 

de liberação do veículo, defiro-o, determinando seja promovida a baixa da 

restrição, por meio do sistema RENAJUD.Após, conforme se infere dos 

autos, o embargante, ao argumento de não possuir condições financeiras 

para arcar com as custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão 

do benefício processual da gratuidade de justiça.De acordo com o Art. 98 

do NCPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios.Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos.Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência.Desta forma, intimem-se o 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, NCPC), 

completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC.Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações.Às providências.Juína/MT, 21 de agosto de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108139 Nr: 1642-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA KATIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS, JOÃO CÉLIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 Autos nº 1642-28.2015.811.0025 (Cód. 108139)CREDOR: Bruna Katiane 

da SilvaDEVEDOR: João Célio Fernandes da SilvaCUMPRIMENTO DE 

SENTENÇAV I S T O S.[...]Portanto, nos termos do artigo 1.018, § 1º, do 

Novo Código de Processo Civil, REFORMO a decisão agravada e DEFIRO o 

pedido formulado pela exequente para penhora de ativos financeiros, por 

meio do sistema BACENJUD, existentes em nome da empresa individual do 

executado, nome fantasia “Pinturas Mazonais”, CNPJ nº 

20.465.139/0001-18.Caso a penhora seja insuficiente ou infrutífera, defiro, 
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desde já, a penhora de 30% sobre o faturamento da referida empresa, até 

o limite da dívida atualizada.Por consequência e em cumprimento à 

determinação exarada pela Instância Superior, nomeio como administrador 

judicial a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., o qual deverá indicar o 

profissional que irá desempenhar o encargo, bem como apresentar plano 

de administração dos valores penhorados e forma de pagamento ao 

credor, nos termos dos artigos 866 e seguintes do Código de Processo 

Civil.Intime-se o administrador judicial para dizer se aceita o encargo e 

para oferecer proposta de honorários, no prazo cinco dias.Havendo 

requerimento do perito, intime-se o executado, por meio do seu 

procurador, para que apresente os documentos que serão solicitados pelo 

depositário-administrador, no prazo de 72 horas, sob pena de 

reconhecimento de ato atentatório à dignidade da Justiça, por se opor 

maliciosamente à execução e resistir injustificadamente às ordens judiciais 

e, por conseguinte, a aplicação de multa de 20% sobre o valor do débito, 

sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou 

material.Apresentado o plano de administração e a proposta de 

honorários, intimem-se as partes para manifestar-se em cinco dias.Ciência 

ao Ministério Público.Providências necessárias.Juína/MT, 21 de agosto de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100431 Nr: 1691-06.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RAMOS BERNARDO, GUSTAVO 

DE SANTANA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/0MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO - À FL. 80-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96177 Nr: 4565-95.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO ANTONIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 SENTENÇA FLS. 126/127: "VISTOS. Cuida-se de execução de título 

extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S/A em decorrência de 

inadimplemento em nota de crédito rural firmada como o executado 

Rosalino Antônio Teixeira. Afirma o exequente, em síntese, que o 

executado não honrou as obrigações contratuais. Juntou documentos às 

f. 09/52. [...] Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Custas ex lege. Registre-se, intimem-se, arquivando os 

autos, uma vez transitada em julgado esta sentença. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131608 Nr: 3545-30.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE DA ROCHA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 SENTENÇA FL. 20: "VISTOS. Cuida-se de embargos à execução vertidos 

contra ação de execução de título extrajudicial de cód. 96177, proposta 

pelo Banco do Brasil S/A objetivando executar nota de crédito rural 

inadimplida por Rosalino Antonio Teixeira. Somente por este breve relato já 

é possível constatar a inexistência de legitimidade da embargante para 

responder aos termos da ação executiva, isto porque, o contrato objeto da 

execução apena foi firmado entre o banco exequente e o Sr. Rosalino 

Antonio Teixeira, não existindo no referido documento qualquer menção à 

embargante como parte na relação comercial firmada, seja como 

devedora, seja como fiadora. Da mesma forma, não há nos autos da 

execução qualquer documentação comprobatória que demonstre ser a 

embargante única e legítima sucessora do de cujus, ora executado, ou 

ainda, inventariante dos bens do espólio, a justificar sua inclusão no polo 

passivo da lide. [...] Assim, considerando que a embargante não faz parte 

da relação negocial firmada nos autos em apenso, nem mesmo restou 

comprovada sua qualidade de única herdeira ou inventariante dos bens do 

espólio do executado, há que se reconhecer sua ilegitimidade passiva, e, 

via de consequência, a extinção do feito, sem julgamento de mérito. Ex 

positis, ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, 

acolho a preliminar suscitada para JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, VI, do Código de Processo 

Civil. Em decorrência da sucumbência processual, condeno a embargada 

ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em favor da 

embargante, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC. Registre-se, 

intimem-se, arquivando os autos, uma vez transitada em julgado esta 

sentença."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120673 Nr: 1819-55.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIAS MARQUES DA SILVA, 

LUANA GONÇALVES DA SILVA, LUARA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Processo nº 1819-55.2016.8.11.0025 (Cód. 120673)

REQUERENTE: Luciana Gonçalves

REQUERIDO: Luana Gonçalves da Silva e outra

 AÇÃO DECLARATÓRIA

VISTOS.

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável post morten, 

proposta por Luciana Gonçalves em face de Luana Gonçalves da Silva e 

outra, objetivando o reconhecimento do período em que conviveu em união 

estável com o de cujus, Elias Marques da Silva.

A defesa foi apresentada curadora especial nomeada para representar as 

requeridas, que, à mingua de maiores informações, procedeu defesa de 

mérito por negativa geral.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Dando continuação à ação, verifico que as partes são legitimas e estão 

regularmente representadas, assim, não havendo nulidades/preliminares a 

serem analisadas ou outras questões processuais a serem apreciadas 

nesta oportunidade, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência e o período da união estável vivenciada entre a 

autora e o de cujus.

Defiro a produção de prova testemunhal, designando audiência de 

instrução e julgamento para a data de 05 de setembro de 2018, às 

13h30min, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 

sendo a intimação por via judicial opção residual, quando comprovado que 

a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, §4º, inciso I, CPC).

Advirto, ainda, que inércia do advogado em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo para 

realização da solenidade designada.

Às providências.

Juína/MT, 21 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 131757 Nr: 12003-77.2016.811.0055

 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: VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSC, RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA 

SRA. OFICIALA DE JUSTIÇA, À FL. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 187-62.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUÍRIA PEREIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 05. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 187-62.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUÍRIA PEREIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 79: "VISTOS. Intime-se a parte devedora para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106131 Nr: 628-09.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 DECISÃO FL. 39: "V I S T O S, Cuida-se de exceção de pré-executividade, 

na qual pretende o executado a declaração de conexividade entre esta 

ação e a de código 106129, sob o argumento que ambas as execuções 

são provenientes de penalidade imposta pelo TCE/MT, de forma solidária, 

ao ora devedor e ao Sr. José Antunes França, bem como pugnou pela 

individualização do débito a fim de obter o valor real devido por cada um. 

[...] No caso dos autos, verifica-se que o fato jurídico que deu ensejo à 

propositura da presente execução é o mesmo da ação de código 106129, 

já que as CDA’s que embasam as ações são provenientes de decisão 

proferida pelo TCE/MT em julgamento das contas anuais do exercício de 

2012, que determinou a devolução de valores, de forma solidária, pelos 

executados (secretário de administração e prefeito) aos cofres públicos. 

Dessarte, ainda que inexista tríplice identidade, indiscutivelmente, conexas 

são as ações, afinal, como dito anteriormente, possuem a mesma causa 

petendi, razão porque reconheço a existência de conexão entre a 

presente ação e aqueloutra e determino que tramitem de forma conjunta. 

Doutra banda, indefiro o pedido de individualização do débito uma vez que 

a obrigação é comum, ou seja, cada devedor responderá pela 

integralidade da dívida, como se fosse o único. Intime-se o exequente para 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98799 Nr: 206-68.2014.811.0025

 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): SIMIONATTO & CIA LTDA, CÂNDIDO 

SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:MT/9.369

 DECISÃO FL. 94: "VISTOS. Cuida-se de pedido de cumprimento de 

sentença para execução de honorários advocatícios. Portanto, 

procedam-se as anotações necessárias na capa dos autos e nos 

registros do sistema para retificação do polo ativo da lide, fazendo constar 

como credor o advogado Mauro Paulo Galera Mari. Após, intime-se a parte 

devedora para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição 

de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, 

no prazo legal o depósito do montante discriminado, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que 

não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 114477 Nr: 5637-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE 

FL(S). 145/146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53891 Nr: 5847-13.2009.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: MECE, MDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR KEMER DE MELO - 

OAB:OAB/SE 514-B, DAVID BRANDÃO MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB:0041, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 

19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101519 Nr: 2512-10.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS AMBROZIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA RODRIGUES MASENA DE SOUZA, 

MARIA SUELI DE SOUZA ANDRADE, JOSÉ CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, RUTH EMANUELLE BOURET SANT ´ANA NOGUEIRA - 

OAB:18198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Autos nº 2512-10.2014.811.0025 (Cód. 101519)EMBARGANTE: Elias 

Ambrozio FerreiraEMBARGADO: Iracema Rodrigues Masena de Souza e 

outroEMBARGOS DE DECLARAÇÃOVISTOS.[...]Doutra banda, há que se 

acolher os embargos quanto a omissão do julgado em fixar honorários à 

causídica nomeada como advogada dativa para patrocinar os interesses 

do autor.Dessarte, considerando se tratar 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, nesse ponto, ACOLHO os aclaratórios para 

sanar esta omissão, integro a sentença, para fazer constar o seguinte 

parágrafo:“Fixo honorários advocatícios em 08 (oito) URH’s à defensora 

dativa Danieli Felber, inscrita na OAB/MT n. 10.623, 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 a sentença, tal como lançada. 

Intime-se.Juína/MT, 21 de agosto de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001239-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL (ADVOGADO(A))

CLOVIS ROBERTO MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001239-37.2018.8.11.0025. AUTOR: CLOVIS 

ROBERTO MOREIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. VISTOS. Conforme se infere da inicial, o requerente, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do CPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do CPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

CPC), completar a inicial, juntando documentos (contracheque, extrato 

bancário, declaração de IRPF, certidão negativa de bens imóveis, etc.) que 

comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do 

pedido – forte no §2º, do Art. 99, do CPC, ou, no mesmo prazo, promova o 

recolhimento as custas judiciais. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000714-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GONCALVES (EXECUTADO)

CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000714-89.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: CARLOS ALBERTO GONCALVES 

EXECUÇÃO FISCAL V I S T O S E EXAMINADOS. Trata-se de Execução 

Fiscal de dívida ativa estadual referente à CDA nº 20175302, no valor de 

R$ 741.103,14 (setecentos e quarenta e um mil cento e três reais e 

quatorze centavos). No decorrer do procedimento, o executado informou 

que aderiu ao Programa de Regularização de Créditos do Estado de Mato 

Grosso, instituído pela Lei nº 10.579/2017 e ampliado aos créditos da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, por meio do Decreto 

Estadual nº 1.285/2017, e efetuou o adimplemento da CDA executada, 

requerendo, portanto, a extinção do feito por satisfação da obrigação. 

Instado a se manifestar e advertido de que sua inércia seria interpretada 

como concordância com o pedido formulado, o exequente quedou-se 

inerte. Com efeito, conforme se dessume dos comprovantes carreados ao 

ID. 12566481, o executado efetuou o adimplemento integral do débito 

perseguido. Nesses moldes, diante da satisfação da obrigação pelo 

devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 6.830/80. 

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 20 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000052-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. J. (ADVOGADO(A))

R. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. P. (ADVOGADO(A))

R. T. D. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000052-91.2018.8.11.0025 Vistos etc. Trata-se de ação de 

regulamentação de guarda c/c com alimentos e regulamentação de visitas, 

com pedido de tutela de urgência proposta por ROBSON DIAS DOS 

SANTOS em favor dos menores M.L.S e P.A.S em face de ROSIANE 

TEIXEIRA DE LIRA DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Ao sopesar os fatos narrados na inicial, bem como diante dos laudos 

elaborados pela equipe interdisciplinar e demais pareceres e relatórios que 

instruem a exordial, visando resguardar os interesses dos menores, tenho 

por bem, em consonância com o disposto no artigo 1.584 do Código Civil, 

conceder a guarda unilateral ao autor. Assim, DEFIRO a guarda provisória 

dos menores PAULO ANDRÉ DOS SANTOS e MANOEL DE LIRA DOS 

SANTOS ao genitor ROBSON DIAS DOS SANTOS, mediante lavratura do 

competente termo. NOMEIO como defensor dativo o Dr. Luiz Eduardo 

Piroseli, OAB/MT nº23144/O, para defender os interesses da parte 
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requerida e responder a ação no prazo legal. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. Certifiquem-se as tempestividades das petições 

apresentadas nos autos. Comunique-se a equipe interdisciplinar deste 

juízo acerca da presente decisão, bem como para que realize visitas 

mensais na residência dos envolvidos, relatando nos autos os fatos que 

entender pertinentes. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 17 de agosto de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000750-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. D. S. (REQUERENTE)

M. D. D. C. D. S. (REQUERENTE)

S. D. C. D. S. (REQUERENTE)

E. D. M. P. M. (ADVOGADO(A))

M. V. D. C. D. S. (REQUERENTE)

E. A. D. C. D. S. (REQUERENTE)

R. D. C. D. S. (REQUERENTE)

M. A. F. D. C. (REQUERENTE)

I. D. C. D. S. (REQUERENTE)

A. P. D. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. A. F. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Intime-se a Parte Autora, para que compareça 

a audiência de Conciliação/ Mediação designada para o dia 10/09/2018 às 

13h 30 minutos. Local: Comarca de Juína - MT/ Centro de Solução de 

Conflitos Advertência: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. JUÍNA, 21 de agosto de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 36628 Nr: 622-80.2007.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENECKE IRMÃOS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA., ODAIR LUIZ 

VERONESE, CÉZAR ANTONIO VERONESE, SERGIO LUIZ VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Processo nº 622-80.2007.811.0025

Código 36628

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BENECKE 

IRMÃOS & CIA LTDA em face de ODAIR LUIS VERONESE E OUTROS.

Inicial e documentos às fls. 02/27 e 43/53-v.

Despacho inicial à fl. 55.

Intimação dos executados às fls. 60-v.

Penhora online na conta dos executados às fls. 74/79.

Exceção de pré-executividade às fls. 96/105.

Impugnação à Exceção de pré-executividade às fls. 110/132.

Decisão interlocutória às fls. 136/159.

Embargos de declaração opostos pelo exequente à fl. 163.

Penhora online na conta dos executados às fls. 168/180.

Decisão interlocutória às fls. 181/182.

Embargos de declaração opostos pelos executados à fl. 184/186.

Decisão interlocutória às fls. 187/188.

Agravo de Instrumento interposto às fls. 195/213.

Acórdão do TJMT às fls. 298/303.

Decisão do Recurso Especial às fls. 332/346.

Certidão do Oficial de Justiça às fls. 358/359.

Petição dos executados às fls. 383/454.

Petição do exequente às fls. 456/457.

Petição dos executados às fls. 458/474.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, tendo em vista que o processo encontra-se 

em ordem, comportando julgamento, passo a julgá-lo.

I – DA NULIDADE ABSOLUTA

No tocante à nulidade absoluta arguida pelos executados, é cediço que a 

nulidade absoluta pode ser arguida a qualquer tempo pelas partes ou 

reconhecida de ofício pelo Magistrado, nos termos do art. 278, parágrafo 

único, do CPC.

Neste diapasão, tendo em vista que a referida nulidade se confunde com o 

próprio mérito da questão, vez que atinge a validade e regularidade do 

processo como um todo, deixo de analisar a suposta nulidade e passo 

diretamente a decidir o mérito da causa, em conformidade com o disposto 

no art. 282, §2º, do CPC.

II – DO MÉRITO

Em suma, denota-se dos autos que a presente execução é oriunda da 

decisão (fls. 92 e 96) dos autos em apenso (Processo nº 

114-52.1998.811.0025 – Código 735), que sub-rogou o exequente nos 

direitos da executada REZZIERI MADEIRAS LTDA junto aos seus 

devedores, ora executados, até o valor do crédito da exequente, com 

base no Contrato Particular de Compra e Venda acostado aos autos 

supracitados (fls. 74/80), cuja cópia instrui a exordial desta execução.

Todavia, analisando detidamente os autos verifico que a presente 

demanda não merece prosperar. Explico.

Nos autos em apenso (Processo nº 114-52.1998.811.0025 – Código 735), 

observa-se que a alienação do bem pela executada REZZIERI MADEIRAS 

LTDA aos executados ODAIR LUIS VERONESE E OUTROS, ora objeto do 

contrato citado alhures, fora realizada em 15/05/2003, conforme contrato 

juntado pelo próprio exequente (fls. 72/80) em 22/08/2005.

A Magistrada, à época, determinou em 12/09/2005, ainda nos autos em 

apenso, a intimação dos executados ODAIR LUIS VERONESE, SERGIO 

LUIZ VERONESE e CESAR ANTONIO VERONESE “para que se abstenham 

de pagar à executada REZZIERI MADEIRAS LTDA o valor penhorado, 

cientificando-se de que somente serão exonerados na obrigação se 

depositarem em juízo a importância da dívida, por ocasião do seu 

vencimento, previsto para 30/09/2005” (fl. 81), ocasião em que os 

executados foram devidamente intimados da penhora do crédito em 

23/09/2005 (fl. 88-v), data da juntada do mandado.

Acontece que, em 22/03/2005, os executados ODAIR LUIS VERONESE, 

SERGIO LUIZ VERONESE e CESAR ANTONIO VERONESE, já haviam 

quitado integralmente o acordado no Contrato de Compra e Venda 

anteriormente citado, conforme se nota facilmente na farta documentação 

(Escrituras Pública de Compra e Venda/Translado de Escritura) acostada 

às fls. 402/454-v.

Ou seja, 05 (cinco) meses antes da juntada do contrato pelo próprio 

exequente nos autos principais (fls. 72/80), em 22/08/2005, e praticamente 

06 (seis) meses antes da intimação da penhora do crédito em 23/09/2005 

(fl. 88-v), data da juntada do mandado, os executados já haviam cumprido 

integralmente o avençado no aludido contrato de compra e venda, NÃO 

HAVENDO, PORTANTO, O QUE SE FALAR EM CRÉDITO A SER 

PENHORADO, MUITO MENOS EM SUB-ROGAÇÃO.

Apesar da complexidade do caso, da análise dos autos verifica-se que os 

executados ODAIR LUIS VERONESE, SERGIO LUIZ VERONESE e CESAR 

ANTONIO VERONESE comprovaram ser verdadeiramente terceiros de 

boa-fé, tendo adquirido o imóvel da executada REZZIERI MADEIRAS LTDA, 

ora objeto do contrato de compra e venda, livre de qualquer ônus ou 

restrição em seu registro, conforme se observa mais precisamente às fls. 

411-v, 426-v e 438-v.
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Assim, se no ato da compra do imóvel não havia nenhuma restrição, é 

perfeitamente válido o negócio jurídico firmado entre a REZZIERI 

MADEIRAS LTDA e os executados, tendo em vista a boa-fé dos 

adquirentes.

No caso em tela, não há sequer presunção de que os adquirentes, ora 

executados, sabiam da existência da presente demanda em desfavor da 

executada REZZIERI MADEIRAS LTDA à época da compra do bem, 

restando evidenciado nos autos que por ocasião da alienação do imóvel 

não havia averbação de constrição judicial na matrícula do bem para que 

terceiros tivessem conhecimento da ação de execução em trâmite neste 

Juízo. Portanto, o resguardo da boa-fé dos adquirentes, ora executados, é 

medida que se impõe, não havendo o que se falar, repito mais uma vez, 

em crédito a ser penhora, muito menos em sub-rogação, conforme 

equivocadamente decidiu a Magistrada à época.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos:

 “(...) Comprovado pelas provas trazidas pelo embargante, que quando da 

aquisição do veículo não havia nenhuma restrição no Certificado de 

Registro perante o Departamento Estadual de Trânsito, sendo o adquirente 

terceiro de boa fé, a manutenção da procedência dos embargos de 

terceiro para reconhecer a validade da aquisição do bem pelo embargante 

é medida que se impõe (...)”

 “(...) A inexistência de registro da penhora ao tempo da celebração do 

negócio e a não demonstração de má-fé do terceiro que adquiriu o bem e 

imitiu-se na posse; residindo no imóvel desde a negociação, impõem a 

tutela do direito do terceiro de boa-fé (...)”

 “(...) Se no momento da compra do imóvel inexistia qualquer ônus sobre 

ele, com a apresentação de certidões de inexistência de ações ajuizadas 

contra o vendedor quando da lavratura da Escritura Pública de Compra e 

Venda, tem-se por presumida a boa-fé do terceiro adquirente, máxime 

quando adotada as medidas cabíveis (...)”

 “(...) Inexistindo qualquer gravame no registro imobiliário e não tendo sido 

comprovada qualquer relação entre o embargante com o alienante 

originário que se permitisse presumir pela existência do “consilium 

fraudis”, deve ser mantida a presunção de sua boa-fé. A inexistência de 

registro da penhora ao tempo da celebração do negócio e a não 

demonstração de má-fé do terceiro que adquiriu o bem, impõem a tutela do 

direito do terceiro de boa-fé (...)”

Com efeito, o registro de títulos e documentos sempre foi de suma 

importância na sociedade como um todo. Com o avanço do direito e da 

tecnologia, bem como do acesso da população aos documentos e 

aumento do volume dos negócios jurídicos, o serviço de registro de 

imóveis e outro notariais são essenciais para que seja garantida a 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos e negócios 

jurídicos.

Dentro os princípios garantidores desse serviço notarial, o da publicidade 

é o principal deles, pois dele os outros consequentemente se firmam.

É a publicidade que garante os direitos reais da forma com que estão 

inscritos e quem é o titular de tal direito, se existem ônus e gravames 

sobre o imóvel, garantindo, assim, a veracidade daquele documento 

(registro) e consequente segurança e autenticidade não somente ao titular 

do direito, mas também a terceiros que tenham por interesse negócios 

jurídicos que envolvam o imóvel registrado.

Logo, se robustamente comprovado pelas provas trazidas pelos 

executados às fls. 402/454-v, que quando da aquisição do imóvel não 

havia nenhuma restrição em seu registro (matrícula), a regularidade desse 

processo caiu por terra, razão pela qual a improcedência da presente 

execução é medida de rigor.

Aliás, é isso o que prevê o atual CPC, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;” (grifo nosso)

Dessa forma, sem mais delongas, a improcedência da presente execução 

com a consequente extinção dos autos é medida que se impõe, ante a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, nos termos do artigo supracitado.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido contido na execução de título extrajudicial, 

DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem 

como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Procedo nesta data o levantamento dos bloqueios via renajud havidos no 

decorrer da presente execução (fls. 141/159).

Expeça-se o competente Alvará Judicial em favor dos executados para o 

levantamento dos valores penhorados via bacenjud (fls. 168/180), 

intimando-se o advogado dos mesmos para informar os dados bancários 

para a transferência bancária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Determino, ainda, o imediato levantamento da penhora na matrícula dos 

imóveis dos executados (fls. 320/331-v), mediante expedição de ofício ao 

tabelião do Cartório Registral do 1º Ofício desta Comarca.

Translade-se cópia da presente decisão aos autos em apenso (Processo 

nº 2003-79.2014.811.0025 – Código 100830) e, posteriormente, intimem-se 

as partes no referido processo para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Transitada em julgado e se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 17 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 113088 Nr: 4349-66.2015.811.0025

 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): DIORACI ARGENTON, DIORACI ARGENTOS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, ANTE A CERTIDÃO 

DE FL. 85-V.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138930 Nr: 2692-84.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a FERNANDO 

DAMÁSIO MACHADO, mediante as seguintes medidas cautelares:a) 

COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do processo, estando o 

beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este 

Juízo;b) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;c) 

PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína por período superior a 15 

dias sem prévia comunicação;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo 

se por outro motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que 

o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. 

Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das 

consequências do descumprimento.RECOLHA-SE eventual mandado de 

prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão 

- BNMP.INTIMEM-SE o acusado e às testemunhas para comparecerem à 

audiência designada.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105575 Nr: 389-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUARA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138893 Nr: 14521-89.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:OAB/MT 10.207

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 451, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138315 Nr: 2234-67.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIANO MARCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCOS 

LUCIANO MARCEL, mediante as seguintes medidas cautelares:a) 

COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do processo, estando o 

beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este 

Juízo;b) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;c) 

PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína por período superior a 15 

dias sem prévia comunicação;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo 

se por outro motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que 

o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. 

Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das 

consequências do descumprimento.RECOLHA-SE eventual mandado de 

prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão 

- BNMP.INTIMEM-SE o acusado e às testemunhas para comparecerem à 

audiência designada.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131614 Nr: 3548-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA VENÂNCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

1. CUMPRA-SE a presente carta precatória, observando-se as formalidade 

e exigências legais, servindo esta de mandado.

2. DESIGNO o dia 13/12/2017, às 14h00 min, para realização de audiência, 

objetivando a SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

3. Sobre a data da audiência, INFORME-SE ao Juízo deprecante.

4. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

5. INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131019 Nr: 3184-13.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

1. CUMPRA-SE a presente carta precatória, observando-se as formalidade 

e exigências legais, servindo esta de mandado.

2. DESIGNO o dia 13/12/2017, às 13h40min para realização de audiência, 

objetivando inquirir a(s) testemunha(s).

3. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

4. INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128719 Nr: 1734-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA TOMICHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. REDESIGNO a audiência para o dia 04/12/2017, às 14h20. 

EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha 

Leandro SALVO se houver justificativa. CUMPRA-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127614 Nr: 999-02.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO MARQUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. REDESIGNO a audiência para o dia 01/12/2017, às 17h. 

EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha 

Edinei. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001223-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 às 13h00min.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33327 Nr: 3730-54.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULA 

BARBOSA - OAB:1207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos de Paulo 

Barbosa - OAB:OAB/MT12.107

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

05 (Cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25768 Nr: 3903-20.2002.811.0025

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CLAUDIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Termo Circunstanciado n. 3903-20.2002.2017.811.0025

Código 25768

V I S T O S,

 Defiro a cota ministerial de fl. 101, intime-se o representante legal da 

Empresa J. Dansieri & Cia para depositar em juízo o valor da madeira 

apreendida, no prazo de 10 (dez) dias, conforme já determinado à fl.91.

Com ou sem o depósito vistas ao Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 8 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WAGNER AGUILERA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada 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. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

 

Vistos. Na toada da cota ministerial de id nº 14702856, DETERMINO a 

intimação dos herdeiros Adriana Kopp, Klaus Kopp Marçal e Kinberly Kopp 

Marçal, estes dois últimos através de sua genitora Adriana Kopp, para que 

manifestem se concordam com relação à alienação dos semoventes 

integrantes do espólio a ser patilhado, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como anuência. Sem prejuízo, DETERMINO ainda a 

intimação das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal para 

manifestação nos autos, conforme outrora determinado em id nº 

13994100. Ademais, com o fito de imprimir celeridade ao feito, DETERMINO 

desde já a avaliação dos bens integrantes do espólio. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 

14 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001076-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R C S DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001077-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO RITA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 300,00 (trezentos 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por VALTER DOS SANTOS contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

14579286/14579575. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na 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 estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “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 
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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)”. 

(Negritos Acrescidos) “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)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua incapacidade para o trabalho pelos atestados médicos 

acostados, não ocorrera o mesmo com a sua qualidade de segurada, 

tendo em vista que se trata de labor rural e de pescaria. Assim, restam 

algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio 

pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 196881 Nr: 4122-89.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente de que os autos se 

encontra com vistas, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias,como 

consta determinado nas fls. 44. (decisão disponível no site do TJMT)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 173596 Nr: 4570-96.2012.811.0011

 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 MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvandro Cesar Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 4570-96.2012.811.0011 – Código: 173596

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

EXECUTADO (A,S): Edvandro Cesar Guedes

CITANDO (A,S): Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sudoeste de Mt., CNPJ: 32995755000160, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Tancredo de Almeida Neves, Nº 40-N, Bairro: Centro, 

Cidade: Tangará da Serra-MT.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/12/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 35.821,48

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o 

conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob 

pena de lhe ser (em) penhorado(s) eventual (is) bem (ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

652, § 2º e art. 655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, 

do CPC). 2. Em caso de não localização da parte executada para citação, 

o que deverá ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, 

REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a 

satisfação do crédito exequendo, observando-se a gradação legal ou 

eventual indicação de bens pela parte exequente (art. 653 c/c arts. 652, § 

2º, do CPC) e o determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. 

CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), CIENTIFIQUE-O(S) de que poderá (ão) 

opor, querendo, independentemente da realização ou não da penhora, 

EMBARGOS DO DEVEDOR, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. 

TRATANDO-SE DE EMBARGOS DE MÉRITO, ESSE PRAZO FLUIRÁ A 

PARTIR a partir da juntada, no Juízo Deprecante, da comunicação da 

citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 738, § 2º do CPC). 3.2. Na 

hipótese de Embargos que discutam, unicamente, a validade dos atos 

praticados no Juízo Deprecado, ou seja, verse sobre vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação de bens, o prazo para Embargar fluirá a 

partir da juntada, aos autos da própria carta precatória, do mandado de 

citação. 3.3. Em ambos os casos, a contagem do prazo, quando se tratar 

de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 

3.4. Aos embargos do executado não se aplica o disposto no art. 191 

desta Lei. 3.5. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no 

juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los 

é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 

(três) dias (art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda 

via do mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO 

de bens do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 
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intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou 

na pessoa de seu advogado. 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) 

bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, INTIME-SE também 

o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte executada para o fim de 

intimá-la da penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ao), em 

regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 666, do CPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exeqüente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do(s) Executado(s), 

sob compromisso de depósito judicial. 8. Na hipótese de penhora de 

imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 

práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 9. As despesas de 

remoção deverão ser antecipadas pela parte Exeqüente. Ademais, o 

oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 

649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do CPC.

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, 

no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

 VALOR DO DÉBITO, INCLUINDO CUSTAS E HONORÁRIOS: R$ 5.623,98.

DESPACHO/ DECISÃO DAS FLS. 49/50: “Visto/LN. COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DO 

MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE - MT, qualificado (a/s) nos autos e 

por meio de ADVOGADO devidamente constituído, propõe Execução de 

Título Extrajudicial (Quantia Certa contra Devedor Solvente) em desfavor 

de EDVANDRO CESAR GUEDES, também qualificado (a/s) nos autos, 

requerendo, em síntese, a satisfação/adimplemento do quantum debeatur 

indicado e demais corolários de regência, colacionando nos autos a 

documentação legal necessária. Dessarte, preenchidos os requisitos 

legais gerais do artigo 282 et seq e especiais do artigo 614ss, ambos do 

CPC, RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito 

especial do art. 646 e seguintes do CPC. Por força do artigo 652-A cc § 4º 

do artigo 20, ambos do CPC, fixo honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento) sobre o quantum debeatur e, para a situação de 

integral pagamento no tríduo legal, reduzo tal verba sucumbencial à 

metade ut parágrafo único do artigo 652-A do CPC.CITE a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

consignando no referido ato as faculdades e prazos dos artigos 736ss e 

745-A do CPC, salientando que, via de regra, os embargos à execução 

não mais possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese 

do § 1º do artigo 739-A do referido Diploma Processual Civil. Não sendo 

encontrada a parte devedora para citação, deve o diligente meirinho 

arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para garantir a execução, não 

descuidando referido servidor da justiça de, nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar novamente a parte executada por três 

vezes, em dias distintos e, permanecendo a situação, certificará o 

ocorrido ex vi regramento do parágrafo único e artigo 653 do CPC. 

Permanecendo o arresto, INTIME a parte exequente para fins e prazo do 

artigo 654 do CPC, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, pena de extinção processual (arts. (267 e 598, CPC).Regular e 

pessoalmente citada a parte executada, se não efetuado o pagamento no 

tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

inaugural, proceder de imediato à PENHORA de bens e sua AVALIAÇÃO, 

bem como, permear a guarda dos mesmos com nomeação de FIEL 

DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o respectivo 

auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §§ 1º e 4º do 

artigo 652 cc artigos 665 e 666, inclusive para fins e prazo do artigo 668, 

todos do CPC. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II do 

artigo 666 do CPC, o encargo de fiel depositário recairá sobre aquele que 

livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se termo de 

compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o encargo 

pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar respectivo 

termo na presença do arauto, será constituída fiel depositária a parte 

exequente, procedendo o meirinho a apreensão e remoção do bem móvel 

em favor da parte credora ou sua imissão na posse de bem imóvel, de 

tudo lavrando certidão pormenorizada (art. 664, CPC).Em sendo 

necessário, a vista de elementos fáticos concretos, deverá o arauto 

certificar acerca da necessidade dos comandos excepcionais de 

arrombamento e reforço policial, promovendo a diligente gestora judicial a 

imediata conclusão do feito ut artigos 661 e 662 do CPC.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 2013.Anderson Candiotto, Juiz de Direito“ 

Mirassol D'oeste - MT, 8 de agosto de 2013. Fernando da Fonsêca Melo, 

Juiz(a) de Direito, em substituição legal.

DESPACHO/DECISÃO DAS FLS 170: Defiro o pedido formulado às fls. 

168/169, cite-se o executado por via edilícia com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 256, II, do Código de Processo Civil, com as 

advertências legais. Decorrido o prazo previsto no edital sem 

manifestação, nomeio desde já a Defensoria Pública Estadual como 

curador especial do executado a rigor do art. 72, II, CPC. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito em Substituição Legal.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido (a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 10 (dez) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 20 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240262 Nr: 3015-05.2016.811.0011

 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: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Gardenio Alves Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

 EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3015-05.2016.811.0011 – Código: 240262

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Coop. De Cred. De Livre Admissão de Assoc. Do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

PARTE RÉ: Alan Gardenio Alves Silveira

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 
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despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 30 dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte 

autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$16.304,72. 

Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

DESPACHO/DECISÃO: DAS FLS. 30; Vistos. 1 - RECEBO a petição inicial 

em todos os seus termos. 2 - DEFIRO de plano, a expedição do 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% do valor da causa (NCPC, art. 701). 3 - No caso de 

pronto pagamento fica o pólo passivo isento das custas e honorários 

advocatícios (NCPC art. 701, § 1º). 4 - Conste ainda, do mandado que, 

nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (NCPC art. 1.102). 

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Novo Código 

de Processo Civil. 6 - ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de 

setembro de 2016. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, Juíza de Direito.

 DESPACHO/DECISÃO: DAS FLS. 71; Defiro o pedido formulado de fl. 

67/68, razão pela qual determino a citação do executado Alan Gardenio 

Alves Silveira por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 256, II do código de Processo Civil, com as advertências legais. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito em Substituição Legal.

 ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará 

isenta de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 20 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232652 Nr: 3386-03.2015.811.0011

 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: Celio Joaquim Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Navarro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes de Sá - OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para 

declarar, em favor dos herdeiros Dyerica Larissa Tavares de Oliveira, 

Victor Tavares de Oliveira e Acrizio Leite de Oliveira Neto a aquisição por 

Usucapião do imóvel descrito na inicial, e consequentemente, 

DECLARANDO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I e II, respectivamente, do CPC.Essa sentença 

servirá de título para matrícula, oportunamente, no cartório de registro de 

imóveis dessa Comarca.Ainda, em razão da sucumbência, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado e 

expedido o respectivo mandado para a transcrição, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 16 

de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252474 Nr: 4317-35.2017.811.0011

 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: LRdO, CEOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios, e no mérito, 

ACOLHO a pretensão neles deduzidas e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte embargante, SUPRINDO os erros apontados, nos termos do art. 

1.022, inciso II do CPC, REVOGO a determinação de pagamento das 

custas, passando a decidir da seguinte forma:“CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas processuais, contudo, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência juntada às 

fls. 23/23v, oportunidade em que defiro o benefício da justiça gratuita.”No 

mais, mantenho os demais termos da sentença embargada inalterados. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 249163 Nr: 2663-13.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tropical Comércio de Gás e Água Mineral Ltda 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da sentença exarada na data de hoje nos autos em apenso 

(Código 249163), INTIME-SE o exequente para pugnar o que de direito em 

15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251883 Nr: 4027-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tropical Comércio de Gás e Água Mineral Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na 

petição inicial e CONDENO a embargante ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º, do art. 85, do 

CPC.Por fim, EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, JUNTE-SE cópia desta 

sentença aos autos principais, após o que, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 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.: 233421 Nr: 3864-11.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Caetano Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Ssnchik Tulio - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, como determinado às fls. 107, 

decisão disponível no site do TJMT, sob pena de extinção (art 1º, caput, 

provimento 84/2014)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255182 Nr: 5659-81.2017.811.0011

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação da qualidade de segurado 

especial. Registre-se que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis 

que o Magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá 

determinar a produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento 

e entendimento.

Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09/10/2018, às 14h00min, intimando-se 

as partes para, em querendo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, salvo se indicar que trará independente de intimação.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 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.: 258546 Nr: 1183-63.2018.811.0011

 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: Irandi Pereira de Jesus

 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.

De pronto, DETERMINO seja certificado nos autos acerca da 

tempestividade da contestação apresentada pela demandada às fls. 

117/131.

Em sendo tempestiva, INTIME-SE a autora para apresentar impugnação, se 

assim o quiser, no prazo legal.

Em seguida, tendo em vista que foram apresentados quesitos pela 

requerida na peça contestatória, DETERMINO a intimação do profissional 

nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda os 

questionamentos.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca da 

complementação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste - MT, 20 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.: 255604 Nr: 5849-44.2017.811.0011

 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: Noel Aureliano Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256518 Nr: 302-86.2018.811.0011

 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: Djalma José de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, confirmando 

a liminar alhures deferida, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a implantar o auxílio-doença a Djalma José de Matos, a partir 

da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos 

quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Vale frisar, com relação à liquidação 

das parcelas pretéritas, que as parcelas pagas em razão do cumprimento 

da liminar devem ser descontadas daquele montante.CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 109673 Nr: 1921-32.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Natalina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 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, 09 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 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: Zacarias Tavares Canara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 204, para o fim de cancelar a audiência de instrução 

e julgamento outrora designada, com fulcro no art. 477 do CPC, ante a 

possibilidade das partes pleitearem a oitiva do perito em audiência, 

conforme previsto no §3º do mesmo dispositivo. Assim, a designação de 

nova audiência instrutória ocorrerá após a juntada aos autos do laudo 

pericial, quando oportunizada às partes manifestarem acerca do laudo 

apresentado.

Ademais, tendo em vista que a autora e beneficiária da justiça gratuita 

conforme r. decisão de fls. 156, conclui-se, portanto que não há como 

impor à requerente o pagamento prévio dos honorários periciais, ou, ainda 

adiantamento pericial das despesas do perito.

Posto isto, de acordo a resolução 127 do Conselho Nacional de Justiça, o 

valor dos honorários periciais, a serem pagos pelo Poder Judiciário em 

relação ao beneficiário de gratuidade de Justiça, será limitado a R$ 

1.000,00 (um mil reais).

Desta feita, INTIME-SE o perito nomeado, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca da possibilidade de realizar a perícia, 

independentemente do recolhimento prévio dos honorários sendo estes 

fixados no montante encimado, para recebê-los ao final da demanda.

Destarte, consigne no referido mandado, que caso o perito aceite receber 

os honorários ao final da demanda, que indique a data para realização da 

perícia, com intervalo de tempo que possibilite a intimação das partes para 

ciência do ato.

Caso contrário, voltem-me os autos CONCLUSOS para nomeação de outro 

expert.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 10855 Nr: 1298-46.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Zilda Rosa de Jesus Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - INSS - OAB:3.833

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de fls. 218/219, haja vista que já fora expedido Alvará 

Eletrônico em favor do peticionante.

Cumprida todas as formalidades, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 218272 Nr: 3339-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisvaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a exequente, para que acoste aos autos cálculo atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido 

da penhora on-line.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 07 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.: 241131 Nr: 3493-13.2016.811.0011

 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): Tapajós Lar Center - Industria e Comércio de 

Artigos de Vidraçaria e Marmoaria Ltda - ME, Flavio de Paiva Mazali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:16.308-A, Rsângela da Rosa Correa - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, 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 das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195482 Nr: 3641-29.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 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, 30 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229668 Nr: 1635-78.2015.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto do Carmo Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Agnelo Roberto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164, Ryvia 

Rychele Maria Joseph Lacerda Sodré de Souza - OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para análise do requerimento de fls. 222/227, 

pelo qual os herdeiros Oscar Roberto do Carmo e Carlos Roberto do 

Carmo pugnam pela reconsideração da decisão homologatória do plano de 

partilha por supostas irregularidades praticadas pelo inventariante.

Contudo, referido pleito não há como prosperar. Isso porque, conforme 

bem salientado pelos herdeiros em sua irresignação, a decisão que se 

requer reconsideração trata-se de sentença transitada em julgado, 

demandando, portanto, a proposição de ação de sonegados, via autônoma 

e própria para tal finalidade, prevista no art. 1.992 do CC.

Ademais, registro que a rediscussão de referidos argumentos nestes 

autos apenas causaria tumulto processual e retardaria o deslinde do feito, 

ante a necessidade de se auferir os requisitos próprios para 

reconhecimento dos sonegados, bem como em razão do objeto do 

presente inventário já ter se exaurido com a sentença homologatória da 
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partilha.

Insta salientar, por fim, que não haverá qualquer prejuízo aos herdeiros no 

prosseguimento deste feito de inventário e manejo da ação referida, 

notadamente por se tratar de bens que serão sobrepartilhados, caso 

comprovada a sonegação.

Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de fls. 222/227.

Outrossim, DEFIRO o pedido de VISTA com remessa dos autos à Fazenda 

Pública Estadual, formulado às fls. 214/214-v.

No mais, CUMPRAM-SE as disposições finais da sentença de fls. 

210/210-v.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 16 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.: 260081 Nr: 1833-13.2018.811.0011

 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: AdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCQM, GGdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)IV) CITE-SE a requerida, no endereço descrito na exordial, e INTIME-SE 

o requerente, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento que DESIGNO para o 13/09/18, às 13h30min 

acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em arquivamento do pedido e da parte ré em confissão e 

revelia (Lei n.º 5.478/68, artigo 7º).Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a parte ré contestar, desde que o faça por intermédio de advogado 

e se não tiver condições informe quando da intimação, devendo lhe ser 

nomeado defensor dativo, passando-se, em seguida, à instrução 

processual, de modo que deverão as partes apresentar provas na 

solenidade e trazer as testemunhas independente de intimação sob penas 

de preclusão.V) Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.VI) CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de julho de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253252 Nr: 4867-30.2017.811.0011

 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: Jecira Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Mendonça, Lea Marisa Lopes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação às fls. 62, DEFIRO a dilação do prazo, de 

modo que CONCEDO 30 (trinta) dias, conforme pugnado.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 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.: 247100 Nr: 1673-22.2017.811.0011

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Correa - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 231/231-vº, uma vez que a decisão de fl. 229 

determinou a suspensão da presente até o transito em julgado dos autos 

nº 8010021-80.2017.811.0011, o que não foi comprovado.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 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.: 259147 Nr: 1493-69.2018.811.0011

 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: João Martins Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, por ser a incompetência invocada pelo magistrado relativa, não 

tendo a parte oposto a devida exceção, no prazo legal, resta operada a 

preclusão, prorrogando-se a competência firmada, conforme dispõe o art. 

65, ipsis litteris:“Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu 

não alegar a incompetência em preliminar de contestação.”Neste trilhar, 

observo que o requerido, conforme se aufere da contestação 

apresentada às fls. 129/141, não invocou em preliminar a incompetência 

do juízo da vara especializada em que o feito tramitava, razão pela qual a 

competência restou prorrogada.Saliento que em razão do feito já estar em 

fase adiantada, deve ser atribuída ao Juízo da Quarta Vara Especializada 

de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, onde fora distribuída a ação 

e realizados todos os atos processuais, restando apenas a prolação de 

sentença.Por todo exposto, com fulcro no art. 951 e 953, I, do CPC, 

SUSCITO conflito negativo de competência. REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação.Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237276 Nr: 1395-55.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Acordão de fl. 92/92-vº, remetam os autos AO ARQUIVO.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste - MT, 09 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.: 253722 Nr: 5094-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Roque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253503 Nr: 4996-35.2017.811.0011

 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: Muriaço Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B, Marcela Aparecida Cardoso - OAB:19.356, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245366 Nr: 745-71.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXADRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74525 Nr: 1165-57.2009.811.0011

 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: João Edilson Bergamo, Taisa de Arruda Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane de Oliveira Soares Meira - ME, 

Rodogrande Transportes Rodoviários Ltda, Nobre Seguradora do Brasil 

S/A, Bradesco Auto-Re Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840-B, CARLOS ROBERTO DE ASSIS - OAB:2762, DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, Luiz Claudio de O. Nascimento - 

OAB:5475, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A, Wilson 

Farias do Rego - OAB:16.484 MS

 Vistos.I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na 

pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do 

trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito apresentado às fls. 31 acrescido de eventuais 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou 

sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 

523, §1ºe §2º do NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o 

prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente 

o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais custas de 

execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o 

pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários 

advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor 

em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de 

penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), 

e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, 

dispensada a intimação se a penhora foi realizada na presença do 

devedor.VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, 

manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, 

conclusos para decisão.VII. Ausente impugnação, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 

(noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à satisfação de 
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seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos 

devem ser arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 87569 Nr: 3377-51.2009.811.0011

 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: Josefa Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de habilitação de herdeiros às fls.149/151, 

DETERMINO que INTIME-SE o patrono constituído nos autos para juntar 

comprovantes de residência em nome dos mesmos, e no tocante ao 

herdeiro o Srº Aparecido Domingos dos Santos, apresentar documento 

pessoal com foto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da habilitação.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 17624 Nr: 1404-37.2004.811.0011

 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 Francisco Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Curvo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley José Ferreira - 

OAB:5669/MT

 Vistos.

Conforme despacho de fl. 475, INTIME-SE a parte requerida para 

apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste - MT, 09 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.: 237426 Nr: 1484-78.2016.811.0011

 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: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SFOGIA DE SÁ, Aluízio Francisco 

de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 Intimar o procurador da parte autora de que se encontra com vistas pra 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, decisão disponível no site do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236909 Nr: 1196-33.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRdC, FAdRC, MLdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.Condeno as partes ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, pro rata, nos termos do artigo 86, CPC/15, 

porém, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiários 

da Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações  e  ba ixas  de  es t i l o .P .R . I .  CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180418 Nr: 1068-18.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Cristina Manieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente pra que se manifeste 

sobre a decisão das fls. 105; Para que indique outros bens a penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 

921, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230731 Nr: 2211-71.2015.811.0011

 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: Ana Benedita Leporoni, Francisca Gertrudes dos 

Santos da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte requerente de que os autos se encontra 

com vistas, com isso manifestar-se como determinado na decisão das fls. 

323, acerca no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, especificar de 

maneira justificada, as provas que pretendem produzir. Decisão também 

disponivel no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 156749 Nr: 1213-11.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzelaine Maria de Lima Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente de que os autos encontra-se 

com vistas a decisão/despacho das fls. 147, também dsponível no site do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237409 Nr: 1470-94.2016.811.0011

 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: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA MOREIRA 52269310187

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora de que os autos se encontra com 

vistas, manifestar acerca da decisão das fls. 109, também disponível no 

site do TJMT. No prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240262 Nr: 3015-05.2016.811.0011

 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: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Gardenio Alves Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

 EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3015-05.2016.811.0011 – Código: 240262

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Coop. De Cred. De Livre Admissão de Assoc. Do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

PARTE RÉ: Alan Gardenio Alves Silveira, Cpf: 73850365115 Filiação: , 

brasileiro(a), natural de Curvelândia-MT, solteiro(a), ceramista, Endereço: 

Av. Rio Branco, S/nº, Bairro: Centro, cidade Curvelândia-MT.

 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 30 dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte 

autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$16.304,72. 

Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

DESPACHO/DECISÃO: DAS FLS. 30; Vistos. 1 - RECEBO a petição inicial 

em todos os seus termos. 2 - DEFIRO de plano, a expedição do 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% do valor da causa (NCPC, art. 701). 3 - No caso de 

pronto pagamento fica o pólo passivo isento das custas e honorários 

advocatícios (NCPC art. 701, § 1º). 4 - Conste ainda, do mandado que, 

nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (NCPC art. 1.102). 

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Novo Código 

de Processo Civil. 6 - ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 02 de 

setembro de 2016. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, Juíza de Direito.

 DESPACHO/DECISÃO: DAS FLS. 71; Defiro o pedido formulado de fl. 

67/68, razão pela qual determino a citação do executado Alan Gardenio 

Alves Silveira por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 256, II do código de Processo Civil, com as advertências legais. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito em Substituição Legal.

 ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará 

isenta de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 173596 Nr: 4570-96.2012.811.0011

 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 MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvandro Cesar Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIARIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 4570-96.2012.811.0011 – Código: 173596

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de Mt., CNPJ: 32995755000160, brasileiro(a), Endereço: Av. 

Tancredo de Almeida Neves, Nº 40-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT.

 Executados (as): Edvandro Cesar Guedes, Cpf: 12502544858, Rg: 

19.992.414-4 SSP SP Filiação: Nathércio Guedes e de Antônia Campos 

Guedes, data de nascimento: 27/01/1968, brasileiro(a), natural de 

Paraguaçú paulista-SP, convivente, motorista, Endereço: Rua José 

Cordeiro da Costa, Nº. 178 Bairro: Jardim Cidade Universitária, Cidade: 

João Pessoa-PB

CITANDO (A, S): Executados (as): Edvandro Cesar Guedes, Cpf: 

12502544858, Rg: 19.992.414-4 SSP SP Filiação: Nathércio Guedes e de 

Antônia Campos Guedes, data de nascimento: 27/01/1968, brasileiro(a), 

natural de Paraguaçú paulista-SP, convivente, motorista, Endereço: Rua 

José Cordeiro da Costa, Nº. 178 Bairro: Jardim Cidade Universitária, 

Cidade: João Pessoa-PB.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/12/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 35.821,48

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o 

conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob 

pena de lhe ser (em) penhorado(s) eventual (is) bem (ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

652, § 2º e art. 655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, 

do CPC). 2. Em caso de não localização da parte executada para citação, 

o que deverá ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, 

REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a 

satisfação do crédito exequendo, observando-se a gradação legal ou 

eventual indicação de bens pela parte exequente (art. 653 c/c arts. 652, § 

2º, do CPC) e o determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. 

CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), CIENTIFIQUE-O(S) de que poderá (ão) 

opor, querendo, independentemente da realização ou não da penhora, 

EMBARGOS DO DEVEDOR, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. 

TRATANDO-SE DE EMBARGOS DE MÉRITO, ESSE PRAZO FLUIRÁ A 

PARTIR a partir da juntada, no Juízo Deprecante, da comunicação da 

citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 738, § 2º do CPC). 3.2. Na 

hipótese de Embargos que discutam, unicamente, a validade dos atos 

praticados no Juízo Deprecado, ou seja, verse sobre vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação de bens, o prazo para Embargar fluirá a 

partir da juntada, aos autos da própria carta precatória, do mandado de 

citação. 3.3. Em ambos os casos, a contagem do prazo, quando se tratar 

de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 

3.4. Aos embargos do executado não se aplica o disposto no art. 191 

desta Lei. 3.5. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no 

juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los 

é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 

(três) dias (art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda 
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via do mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO 

de bens do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou 

na pessoa de seu advogado. 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) 

bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, INTIME-SE também 

o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte executada para o fim de 

intimá-la da penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ao), em 

regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 666, do CPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exeqüente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do(s) Executado(s), 

sob compromisso de depósito judicial. 8. Na hipótese de penhora de 

imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 

práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 9. As despesas de 

remoção deverão ser antecipadas pela parte Exeqüente. Ademais, o 

oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 

649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do CPC.

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, 

no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

 VALOR DO DÉBITO, INCLUINDO CUSTAS E HONORÁRIOS: R$ 5.623,98.

DESPACHO/ DECISÃO DAS FLS. 49/50: “Visto/LN. COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DO 

MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE - MT, qualificado (a/s) nos autos e 

por meio de ADVOGADO devidamente constituído, propõe Execução de 

Título Extrajudicial (Quantia Certa contra Devedor Solvente) em desfavor 

de EDVANDRO CESAR GUEDES, também qualificado (a/s) nos autos, 

requerendo, em síntese, a satisfação/adimplemento do quantum debeatur 

indicado e demais corolários de regência, colacionando nos autos a 

documentação legal necessária. Dessarte, preenchidos os requisitos 

legais gerais do artigo 282 et seq e especiais do artigo 614ss, ambos do 

CPC, RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito 

especial do art. 646 e seguintes do CPC. Por força do artigo 652-A cc § 4º 

do artigo 20, ambos do CPC, fixo honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento) sobre o quantum debeatur e, para a situação de 

integral pagamento no tríduo legal, reduzo tal verba sucumbencial à 

metade ut parágrafo único do artigo 652-A do CPC.CITE a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

consignando no referido ato as faculdades e prazos dos artigos 736ss e 

745-A do CPC, salientando que, via de regra, os embargos à execução 

não mais possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese 

do § 1º do artigo 739-A do referido Diploma Processual Civil. Não sendo 

encontrada a parte devedora para citação, deve o diligente meirinho 

arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para garantir a execução, não 

descuidando referido servidor da justiça de, nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar novamente a parte executada por três 

vezes, em dias distintos e, permanecendo a situação, certificará o 

ocorrido ex vi regramento do parágrafo único e artigo 653 do CPC. 

Permanecendo o arresto, INTIME a parte exequente para fins e prazo do 

artigo 654 do CPC, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, pena de extinção processual (arts. (267 e 598, CPC).Regular e 

pessoalmente citada a parte executada, se não efetuado o pagamento no 

tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

inaugural, proceder de imediato à PENHORA de bens e sua AVALIAÇÃO, 

bem como, permear a guarda dos mesmos com nomeação de FIEL 

DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o respectivo 

auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §§ 1º e 4º do 

artigo 652 cc artigos 665 e 666, inclusive para fins e prazo do artigo 668, 

todos do CPC. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II do 

artigo 666 do CPC, o encargo de fiel depositário recairá sobre aquele que 

livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se termo de 

compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o encargo 

pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar respectivo 

termo na presença do arauto, será constituída fiel depositária a parte 

exequente, procedendo o meirinho a apreensão e remoção do bem móvel 

em favor da parte credora ou sua imissão na posse de bem imóvel, de 

tudo lavrando certidão pormenorizada (art. 664, CPC).Em sendo 

necessário, a vista de elementos fáticos concretos, deverá o arauto 

certificar acerca da necessidade dos comandos excepcionais de 

arrombamento e reforço policial, promovendo a diligente gestora judicial a 

imediata conclusão do feito ut artigos 661 e 662 do CPC.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 2013.Anderson Candiotto, Juiz de Direito“ 

Mirassol D'oeste - MT, 8 de agosto de 2013. Fernando da Fonsêca Melo, 

Juiz(a) de Direito, em substituição legal.

DESPACHO/DECISÃO DAS FLS 170: Defiro o pedido formulado às fls. 

168/169, cite-se o executado por via edilícia com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 256, II, do Código de Processo Civil, com as 

advertências legais. Decorrido o prazo previsto no edital sem 

manifestação, nomeio desde já a Defensoria Pública Estadual como 

curador especial do executado a rigor do art. 72, II, CPC. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito em Substituição Legal.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido (a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 10 (dez) dias para 

opor(oporem) embargos.

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 21 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234814 Nr: 46-17.2016.811.0011

 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: Lucimar Aparecida Zuri Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte liquidante de que os autos se encontram 

com vistas para se manifestar acerca do prazo de 15 (quinze) dias, como 

determinado na decisão das fls. 312. também disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234353 Nr: 4439-19.2015.811.0011

 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: Rosimeire Aparecida Rodrigues Fassaluci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte liquidante de que os autos se encontram 

com vistas, portanto deve-se manifestar acerca no prazo de 15 (quinze) 

dias como determinado na decisão às fls. 287, disponível também no site 

do TJMT, devendo especificar de maneira justificada, as provas que 
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pretende produzir.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242754 Nr: 4238-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdS, CPdS, Eliana Pereira de Souza, EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4238-902016.811.0011 Código 242754

ESPÉCIE: Ação de Cumprimento de sentença

PARTE REQUERENTE: Eliana Pereira de Souza

PARTE REQUERIDA: Carlos da Silva Vieira

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Carlos da Silva Vieira, Cpf: 49617362104, 

Rg: 801.281 SSP MT Filiação: Waldemar Rosa Vieira e de Geralda da Rosa 

Vieira, data de nascimento: 18/09/1970, brasileiro(a), natural de Nova 

Andradina-MS, solteiro(a), trabalhador braçal, Endereço: Rua 15 de 

Novembro 488 Condomínio Baiano, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48( Quinhentos e quarenta e cinco Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227921 Nr: 705-60.2015.811.0011

 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: Valdomiro Alves Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Laranja, Maria Aparecida 

Piovezan Laranja, Jose Roberto Laranja, João Carlos Laranja, Marli 

Aparecida Laranja Moreira, Antonio Laranja, Ana Maria Laranja de 

Miranda, Robson Ribeiro Laranja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 705-60. 2015.811.0011 Código 227921

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: VALDOMIRO ALVES CARDOSO

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE JOSE LARANJA E OUTROS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Robson Ribeiro Laranja, Cpf: 

02535535122, Rg: 1917972-3 SSP MT Filiação: Jose Laranja e Maria 

Aparecida Piovezan Laranja, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 

Samambaia, Chacara Olhos D´agua, Bairro: Jardim Padre Paulo, Cidade: 

Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2,285,10 ( Dois mil duzentos e oitenta e cinco 

Reais e dez centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247107 Nr: 1676-74.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVB, BLVB, GVBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1676-74. 2017.811.0011 Código 247107

ESPÉCIE: Ação de Cumprimento de sentença

PARTE REQUERENTE: Mônica Vilas Boas

PARTE REQUERIDA: Hugo Vinicius Cordeiro Bezerra

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Hugo Vinicius Cordeiro Bezerra, Cpf: 

06245459117, Rg: 2336553-6 SSP MT Filiação: Márcio Bezerra Huga e 

Adriana Cordeiro Maroldi, data de nascimento: 28/04/1998, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Dário Pereira 

Braga (Em Frente A Casa de Nº3789), Bairro: Jardim das Flores, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48( Quinhentos e quarenta e cinco Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230971 Nr: 2365-89.2015.811.0011

 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: APdS, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

CARTA DE INTIMAÇÃO

 Mirassol D’Oeste- MT, 21 de agosto de 2018

ILMO(A)SENHOR (A)

Luismar Silva de Souza,

 Rua Ivan Soares dos Reis, Nº 1.180, Bairro: Jardim São Paulo,

 Mirassol D'oeste-MT

Prezado(a) Senhor(a)
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) 

que foi condenado nos termos de r sentença. Este Valor deverá ser 

recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 

413,40 ( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor da Taxa 

Judiciária, qual seja R$ 132,08 (cento e trinta e dois Reais e oito 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes 

). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

Obs: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

NÚMERO DO PROCESSO: 2365-89.2015.811.0011 CÓDIGO 230971

 EXEQUENTE: Marlei Cabriotte Pereira

EXECUTADO: Luismar Silva de Souza

Atenciosamente,

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

SEDE DO JUIZADO E INFORMAÇÕES: Av. Joaquim Cunha 595, Bairro: Alto 

da Boa Vista, Mirassol D´Oeste- MT fone: (65) 3241-1391

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33770 Nr: 4341-78.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Souza Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4341-78. 2008.811.0011 Código 33770

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Valdemir Souza Porto

INTIMANDO(A, S): Valdemir Souza Porto, Cpf: 32799179134, Endereço: 

São Judas Tadeu, Nº1378, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 553,53 ( Quinhentos e cinquenta e três Reais e 

cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33975 Nr: 4507-13.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MG / 67.089

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4507-13. 2008 .811.0011 Código 33975

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto de Carvalho

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Paulo Roberto de Carvalho, Cpf: 

17886635191 casado(a), autônomo, Endereço: Rua Pastor João Ferreira 

Barbosa, Nº 1.930, Bairro: Parque Shangri-lá, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 ( Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GUIMARAES (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (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: 1001133-20.2018.8.11.0011. 

AUTOR: SILAS GUIMARAES RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Silas 

Guimarães 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 
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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 dores na coluna vertebral 

segmento lombar, processo inflamatório crônico irreversível e progressivo 

(CID M 48-0/ M 48-9/ M 51-3) 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, 11 de junho 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, 15 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14708625, 14708653, 

14708681, 14708735, 14708775, 14708823, 14708923, 14708958, 

14709010, 14709031, 14709054, 14709102.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000822-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. F. (AUTOR(A))

S. M. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000822-29.2018.8.11.0011. 

AUTOR: FELIPE SANTANA DE FARIA RÉU: LUANA RODRIGUES BATISTA 

Trata-se de Ação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas e Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por em face Felipe Santana de Faria 

colimando os interesses de Yuri Rodrigues Faria, menor impúbere, em 

desfavor de Luana Rodrigues Batista, aviada com escopo de obter tutela 

judicial específica, sendo que o feito tramitou regularmente conforme 

preceitos da legislação de regência, tendo as partes pugnado pela 

homologação do acordo entabulado no ID de nº 14624949. 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-la. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entabularam acordo antes de prolação de sentença, isento-as de 

pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 90, §3° do 

CPC. Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento 

dos autos com as devidas baixas e anotações necessárias. Cientifique-se 

o MPE. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de agosto de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000574-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. Q. L. O. (ADVOGADO(A))

W. F. D. S. (RÉU)
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Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000574-63.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA DO CARMO SCHUCH RÉU: WILSON FRASE DA SILVA 

Trata-se de Ação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas e Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por Maria do Carmo Schuch colimando os 

interesses de Mirella Schuch da Silva, menor impúbere, em desfavor de 

Wilson Frase da Silva, aviada com escopo de obter tutela judicial 

específica, sendo que o feito tramitou regularmente conforme preceitos da 

legislação de regência, tendo as partes pugnado pela homologação do 

acordo entabulado no ID de nº 14388197. 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-la. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 

487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Tendo em vista que as partes entabularam acordo 

antes de prolação de sentença, isento-as de pagamento de custas e 

despesas processuais, conforme art. 90, §3° do CPC. Ao arremate, 

considerando-se que as partes renunciaram o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, na sequência, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cientifique-se o MPE. P. 

R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE AGUIAR SOBRINHO (AUTOR(A))

Giuseppe Zampieri (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: 1001074-32.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MOACIR DE AGUIAR SOBRINHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Moacir de 

Aguiar Sobrinho 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 esquizofrenia (CID 10 

F20) com quadro crônico e grave; 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 a autarquia cessou o benefício do requerente indevidamente, sem 

aviso prévio ou perícia, 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 do indeferimento administrativo, qual seja, 04 de setembro de 2017. 

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 
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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, 02 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1]14490449, 14490532, 

14490539, 14490546, 14490559, 14490576, 14490596.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251884 Nr: 4028-05.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tropical Comércio de Gás e Água Mineral Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAC - Distribuidora de Alimentos Cuiabá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 51, cujo dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno o 

embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

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.: 256636 Nr: 345-23.2018.811.0011

 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: LdOT, Lucimar Batista de Oliveira Correia

 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:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

21/09/2018, às 9:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117190 Nr: 3705-44.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oba Oba Confecções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 459 cujo teor 

transcrevo:" Manifeste-se a parte exequente à respeito da petição e 

documentos de fls. 381/458, em 15 (quinze) dias. 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.: 245899 Nr: 1050-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Adriani Leporoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Castilho Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 97, cujo teor 

transcrevo:" Em análise ao pedido de fls. 93/94, verifico que este pende 

de juntada do demonstrativo de cálculo com os valores atualizados, desta 

feita, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha 

atualizada do débito reclamado, em 15 (quinze) dias . 

Intime-se.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.: 254736 Nr: 5508-18.2017.811.0011

 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: Leonice Oliveira da Silva

 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:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

21/09/2018, às 9:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226878 Nr: 172-04.2015.811.0011

 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: José Carlos da Silva Pedrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 97, cujo 

teor transcrevo:”Defiro pedido de fl. 94, razão pela qual determino a 

suspensão do presente processo até a homologação do processo de 

código 91454, que tramita na Primeira Vara desta Comarca.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.: 145521 Nr: 3862-80.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Sanches Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 151, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Em nada sendo requerido pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 

2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224107 Nr: 4357-22.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Issao Ono, Ítalo Celso Marcucci, Jair Cardoso 

Carnielo, Nazima Therezinha Gattaz Marcucci, Jose Carlos Marconato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472, Robervelte Braga 

Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 371, cujo 

teor transcrevo:"Acolho o pedido de fl. 356/357, restituindo-lhe o prazo 

recursal.

Intime-se.Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 09 de agosto de 2018Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261718 Nr: 2470-61.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Leandro Garcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 42, cujo 

teor transcrevo:"Recebo os embargos para a discussão, intime-se a 

embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.Com a 

vinda da impugnação, manifeste-se o Administrador da Recuperação 

Judicial, em 15 (quinze) dias, e, na sequência, volvam-me 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste – MT, 15 de agosto de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 184602 Nr: 1784-45.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Astrogildo Pedro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 142, cujo 

teor transcrevo:" Manifestem-se as partes acerca do cálculo de fl. 141, 

em 05 (cinco) dias.Empós, conclusos.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.: 237352 Nr: 1436-22.2016.811.0011

 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: Marcia Aparecida Aguiar Ribeiro, Umberto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 522, cujo 

teor transcrevo:" Defiro pedido de fl. 521, razão pela qual concedo o 

prazo de 90 (noventa) dias para que os requerentes apresentem os 

laudos periciais.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.: 228447 Nr: 1004-37.2015.811.0011

 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: Dora Edna da Silva Alves, Maria Rodrigues da Silva, 

Maria Lucia Cardoso Batista, Creuza da Guia Verão, Elizabete Savoine 

Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 261, cujo 

teor transcrevo:"Acolho o pedido de fl. 260, suspendo o processo pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte autora junte aos autos a 

documentação necessária ao prosseguimento do feito.Decorrido o prazo, 

volvam-me os autos conclusos.Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 09 de 

agosto de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245883 Nr: 1042-78.2017.811.0011

 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: Antonia dos Santos Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 107, cujo 

teor transcrevo:" Acolho o pedido de fl. 106, razão pela qual concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que a advogada da parte autora junte aos 

autos justificativa pelo não comparecimento da autora à perícia médica 

anteriormente designada.Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto 

de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229130 Nr: 1349-03.2015.811.0011

 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: VdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, 

Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 784, cujo dispositivo transcrevo:"Conheço os embargos, por 

tempestivos, contudo, nego-lhes provimento, porquanto a sentença não 

comporta a omissão ventilada. Isso porque eventual pedido de partilha dos 

bens de titularidade da autora deveria ter sido realizado em sede de 

reconvenção e não na própria contestação, como alude o requerido, em 

virtude do fato de o procedimento empregado não comportar a dedução de 

pedido contraposto.Aliás, ao perscrutar a contestação com vagar, 

verificou-se que o requerido limitou-se a arrolar os bens de titularidade da 

requerente, sem nem sequer deduzir qualquer tipo de pedido pertinente à 

partilha, ou seja, nem ao menos foi formulado no processo o pedido 

contraposto, diante do que, repito, nego provimento aos embargos de 

declaração.Do mesmo modo, a requerente interpôs embargos de 

declaração às fls. 777/782, em face da sentença de fls. 762/772, arguindo 

que o decisium em questão seria contraditória por não ter partilhado as 

cotas empresariais da Construtora Brausa, bem como não ter reconhecido 
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a sua sucumbência mínima.Conheço os embargos, por tempestivos, 

contudo nego-lhes provimento, porquanto a sentença não comporta a 

contradição apontada, em verdade, extrai-se do recurso interposto pela 

requerente-embargante que a sua intenção é ver reapreciado o mérito da 

lide, por não concordar com o resultado do julgamento, o que não é 

admitido pela via dos embargos de declaração.Intimem-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249410 Nr: 2788-78.2017.811.0011

 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: Elexandra Pereira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Adriano da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 67, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Em razão da necessidade de dilação 

probatória, DEFIRO a produção de prova documental e oral, 

consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e depoimento pessoal 

das partes, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento 

para a data mais próxima possível, qual seja, dia 19/09/2018, às 13h30, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo. Determino o comparecimento pessoal das partes 

para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código 

de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem 

o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se as 

partes e seus advogados."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200784 Nr: 159-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Alcebiades José Vieira, Alcebiades 

José Vieira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública: Caio 

Cezar Buin Zumioti - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 147/148, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, defiro o pedido de 

penhora on-line, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas de Espólio de Alcebíades José Vieira, até o valor total de R$ 

86.063,68 (oitenta e seis mil, sessenta e três reais e sessenta e oito 

centavos). Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para 

que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo 

Civil. Se frutífera, posto que parcialmente, intime-se o executado na 

pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para 

cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias. 

Retifique-se a capa dos autos, registro e distribuição para que Alcebíades 

José Vieira Junior figure como representante do espólio de Alcebíades 

José Vieira e não como executado."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240886 Nr: 3362-38.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Juraci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parteAUTORA para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca de Alta Floresta/MT com a finalidade de citação 

da herdeira Maria Vanda dos Santos, devendo juntar aos autos os 

originais das guias e comprovantes de recolhimento, para posterior envio 

a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 159804 Nr: 2072-27.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 20/09/2018, 

às 14h45, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

devendo comparecer devidamente acompanhado do autor e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência (art. 450 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262395 Nr: 2847-32.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 115, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"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. 

Determino ao embargante que promova o preparo no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito sem o julgamento do mérito, nos 

termos do art. 456, §1º da CNGC, que reza o seguinte: § 1º Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, volvam-me imediatamente conclusos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226916 Nr: 202-39.2015.811.0011

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Marquezini Pinto, João Luiz 

Marquezini Pinto, Aparecido Marquezini Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte requerente à fl. 113, DETERMINO a 

intimação das partes requeridas para manifestarem o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 20 de agosto de 2017.
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 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257227 Nr: 581-72.2018.811.0011

 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: JDA, JDAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 59/60, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Em razão da necessidade de 

dilação probatória, DEFIRO a produção de prova documental e oral, 

consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e depoimento pessoal 

das partes, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento 

para a data mais próxima possível, qual seja, dia 29/08/2018, às 15h30, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo. Determino o comparecimento pessoal das partes 

para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código 

de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem 

o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Ao arremate, 

tendo em vista o pedido formulado pelo MPE consistente da expedição de 

ofício à Receita Federal do Brasil para que forneça cópia das duas últimas 

Declarações de Imposto de Renda em nome do requerido, registro que o 

pedido em voga deve ser mantido em sigilo, haja que se trata de dados e 

informações restringíveis, conforme dispõe o art. 5º, inciso X, da CF/88. 

Desta feita, consigno que realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, 

logrando êxito em localizar as Declarações de Imposto de Renda do 

requerido, conforme verifica-se nos extratos anexo. Intimem-se as partes 

e seus advogados."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196345 Nr: 3760-87.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Neves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 186, 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, se houver. No mais, defiro o pedido de fl. 185, para tanto, 

determino que seja oficiado a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a 

vinculação dos numéricos depositados à fl. 183. Empós, expeça-se alvará 

para liberação dos valores vinculados para a conta bancária indicada à fl. 

185, porquanto o causídico constituído nos autos possui poderes para 

receber e dar quitação. 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, 15 de agosto de 2018. Edna 

Ederli Coutinho. Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202452 Nr: 451-24.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cristina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 45, 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 e a 

isento do pagamento de honorários advocatícios. 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, 20 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito". 

Ademais, intimar vossa senhoria para que forneça o endereço atualizado 

da executada para os devidos procedimentos processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115196 Nr: 3650-93.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiano Prado de Souza Freire, João Carlos Prado de 

Souza Freire, Alessandra Prado Souza Freire, Juraci Prado de Souza 

Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 151, 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, 17 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza 

de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 162572 Nr: 2283-63.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 169, 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, 17 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza 

de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 223487 Nr: 4278-43.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 78, 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 
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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.: 179510 Nr: 900-16.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Alexandre Marques Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 270/271, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, com arrimo no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

vertidos na presente impugnação ao cumprimento de sentença. Isento a 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, nos termos do 

inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

Condeno o impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios 

devidos ao advogado do impugnado, nos temos do art. 85, §2°, do Código 

de Processo Civil, cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa. Ao arremate, HOMOLOGO o cálculo elaborado pelo Contabilista 

do Juízo carreado às fls. 264/265-vº e, por consectário, determino que 

seja expedido 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 o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia desta sentença e do cálculo realizado pelo contador 

judicial aos autos principais. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 15 

de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito".

Juizado Especial Cível e Criminal

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA DESTINADO AO 

CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE/MT

EDITAL Nº 002/2018-GAB

A Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda Chaves Alencar 

Ferreira Lima, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei...

1. RESOLVE retificar o Edital n. 001/2018 – GAB, de 10 de Agosto de 

2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10315, de 

13/08/2018 e publicado em 14/08/2018, referente ao Processo Seletivo 

para Credenciamento de Juiz Leigo na forma de Cadastro de Reserva da 

Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, a fim de acrescentar o que segue:

7 - DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

Onde se lê:

7.1 A inscrição deverá ser efetuada presencialmente no Juizado Especial 

da Comarca de Mirassol D’Oeste- MT, localizado no prédio do Fórum sito à 

Av. Joaquim Cunha 595, Bairro alto da Boa Vista, nesta cidade, a partir 

das 12h do dia 20/08/2018 até às 19h do dia 24/08/2018 considerando-se 

como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse 

período, mediante ficha de inscrição constante do Anexo III.

Leia-se:

7.1 A inscrição deverá ser efetuada presencialmente, ou por intermédio de 

procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com 

poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo), no 

Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste- MT, localizado no 

prédio do Fórum sito à Av. Joaquim Cunha 595, Bairro alto da Boa Vista, 

nesta cidade, a partir das 12h do dia 20/08/2018 até às 18h do dia 

27/08/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período, mediante ficha de inscrição 

constante do Anexo III.

3. Permanecem inalterados os demais itens e subitens da Edital do 

Processo Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo na forma de 

Cadastro de Reserva da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

4. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

Edital, que fica publicado no átrio do Fórum e no DJE.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima. Juíza de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DOS SANTOS TEICHE (REQUERENTE)

GLEICA TEICHE MOURA (ADVOGADO(A))

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: 28/11/2018 Hora: 14:00 . 

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, 21 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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: 28/11/2018 Hora: 14:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 21 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DOS SANTOS TEICHE (REQUERENTE)

GLEICA TEICHE MOURA (ADVOGADO(A))

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: 28/11/2018 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, 21 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010165-95.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (EXEQUENTE)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))
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Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12008720, 

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, 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: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010055-62.2017.8.11.0011. REQUERENTE: CLEITON DOS SANTOS 

TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Considerando o 

petitório de id nº 14871871, 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, 21 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: 1000239-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

PATRICIA PINTO BARBOZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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, sob pena 

de extinção anômala. 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: 1000238-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PINTO BARBOZA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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, sob pena 

de extinção anômala. 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: 1000242-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA APARECIDA TRABUCO (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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, sob pena 

de extinção anômala. 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: 1000240-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

DEVANIR NOEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (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, sob pena 

de extinção anômala. 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: 1000245-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

TEREZA BALBINA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

endereço acostado aos autos encontra-se desatualizado, bem como 

ilegível o nome do títtular. 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, sob pena de extinção anômala. 

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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 14747771, bem como da audiência redesignada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 28/11/2018 Hora: 15:30 . 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, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEOSMAR LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da R. 

Decisão de Id. 14746895, bem como da audiência redesignada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 14:00 . 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, 21 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 90176 Nr: 3754-22.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, 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

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253314 Nr: 4897-65.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 PROCESSO/CÓD Nº 253314

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu GILSON PEDRO DA SILVA, dando-o como incurso 

nas sanções penais previstas no art. 147, c/c art. 61, inciso II, “f”, ambos 

do Código Penal, em virtude dos fatos narrados na denúncia de fls. 05/06.

Denúncia recebida em 24.10.2017 (fl. 40/40-v).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 47/58).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e 

procedido o interrogatório do acusado.

Memoriais finais do Ministério Público às fls. 82/88, ratificando os termos 

da inicial acusatória. A defesa, por sua vez, apresentou suas derradeiras 

alegações às fls. 89/91, nas quais requereu a absolvição do réu, com 

fulcro no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

 Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Da detida análise dos autos, vislumbro que os elementos informativos 

trazidos no bojo do inquérito policial não se repetiram em Juízo, vez que as 

duas testemunhas ouvidas, ambas policiais militares, não puderam afirmar, 

com a certeza necessária, ser o réu o agente das ameaças descritas na 

denúncia, senão vejamos.

A testemunha Calindo Francisco de Paula, responsável pela diligência que 

culminou com a prisão do réu, asseverou em Juízo que a vítima ligou para 

a polícia dizendo que tinha medidas protetivas contra o acusado e que ele 

estava em sua residência, todavia, acerca dos fatos narrados na peça 

acusatória, qual seja a suposta ameaça proferida no estabelecimento 

comercial denominado “Restaurante RN”, não soube precisar maiores 

detalhes, in verbis:

“[...] Que a vítima ligou dizendo que tinha medidas protetivas contra o réu e 

que ele estava na residência dela [...] Que quando chegou ao local 

verificou que o réu estava na área da casa da vítima [...] Que a vítima 

disse que sofria ameaças por parte do réu [...] Que não se recorda que 

tipo de ameaça [...] Que a vítima relatou que foi ameaçada, mas não se 

recorda se foi ameaça de morte, ameaça de bater, etc. [...] Que a vítima 

disse que o acusado sempre ia ao seu estabelecimento comercial e 

também ameaçava por telefone [...] Que com relação aos fatos ocorridos 

na lanchonete RN o declarante não se recorda dos fatos [...]”. (CD mídia 

audiovisual de fl. 78).

De igual forma, a testemunha Marcos Vinícius da Silva Oliveira disse não 

se recordar de muitos detalhes, apenas que, ao se dirigir à residência da 

vítima, esta teria dito que o réu, por ciúmes, sempre causava confusão 

quando saía de casa, in litteris:

“[...] Que a vítima ligou para o 190 dizendo que o réu chegou à sua padaria 

exaltado [...] Que se recorda da vítima ter dito que o réu estava 

enciumado, que não podia sair com ninguém, que toda vez era essa 

confusão [...]”. (CD mídia audiovisual de fl. 78)

Saliente-se que a vítima não foi localizada para prestar seu depoimento na 

fase judicial, sendo o pedido de desistência de sua oitiva homologado à fl. 

75.

O réu, ao seu turno, interrogado ao final da instrução processual, negou 

os fatos que lhe são imputados, dizendo que em momento algum ameaçou 

a vítima, pois somente foi até à sua mesa no “Restaurante RN” para 

perguntar de sua filha em comum, embora a tenha questionado sobro 

estar no bar enquanto referida filha estava com problemas psicológicos 

em casa (CD mídia audiovisual de fl. 78).

Logo, não ficou comprovada a ocorrência do crime de ameaça, uma vez 

que os elementos colhidos em Juízo não indicam, com a certeza 

necessária, as supostas agressões ou promessa de mal injusto e grave 

noticiados na inicial acusatória.

Desta forma, tem-se que a acusação baseia-se tão somente no 

depoimento extrajudicial da suposta vítima, o qual, conforme explicado 

acima, não foi reproduzido em Juízo.

Cediço, nos Tribunais Superiores, entendimento segundo o qual os 

elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir 

como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao óbice 
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intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos 

informativos constantes do Inquérito Policial apontem a materialidade e 

autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o 

conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, mormente 

em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas 

investigações.

Colha-se, nesse sentido, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, 

em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era 

mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o 

juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde 

que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia 

com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a 

reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o 

entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a 

fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode 

calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base 

única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no 

mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de 

sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações 

e conjecturas, incorrendo em malferimento ao principio do in dubio pro reo 

e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

 Assim, dada a fragilidade das provas coligidas, não seria razoável 

prolatar uma sentença condenatória alicerçada somente nesses 

elementos.

 Portanto, tendo em vista não existirem provas suficientes para a 

condenação, alternativa não há a não ser a absolvição do acusado, com 

base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão vertida na inicial, com 

base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para o fim de 

ABSOLVER o réu GILSON PEDRO DA SILVA da acusação que lhe foi 

imputada na denúncia, em virtude da inexistência de prova suficiente para 

a condenação.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e procedam-se as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237153 Nr: 1341-89.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir de Andrade Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 237153

Vistos etc.

Considerando a informação de fl. 127, expeça-se ofício à Secretaria de 

Saúde deste município a fim de solicitar o agendamento do exame de 

“Raio-x do Crânio Ociptal”, ao recuperando Claudemir de Andrade Gomes, 

conforme requerimento médico à fl. 129.

Saliente-se que, acaso seja necessário se deslocar a outro município, seja 

informado previamente à Cadeia Pública local, visando possibilitar a 

escolta do apenado até a clínica médica.

Com a resposta, oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública informando a data e 

horário do exame aprazado.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, voltando-me conclusos na data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236787 Nr: 1135-75.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 236787

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de BRAZ SOTERO PEREIRA.

Na data de 15.09.2017 realizou-se audiência admonitória, oportunidade em 

que foram estabelecidas novas condições para o regime extramuros, 

conforme fls. 82/83.

Às fls. 180/181 o Ministério Público noticiou o cometimento de fato 

criminoso por parte do recuperando, motivo pelo qual sua regressão 

cautelar de regime foi determinada para o fechado, conforme fls. 182/183.

 Audiência de justificação à fl. 199.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

regime semiaberto, conforme fls. 201/203.

O Ministério Público retorquiu o pedido da defesa, consoante fls. 204/207, 

pugnando pela regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do 

reeducando para o fechado.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Pois bem, o apenado, segundo consta às fls. 216/218, supostamente 

cometeu o delito de embriaguez ao volante, no dia 17.03.2018 (sábado), 

às 22h, enquanto cumpria sua reprimenda mediante a utilização de 

tornozeleira eletrônica.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 08.05.2018, o recuperando 

confessou que havia ingerido bebida alcóolica em sua residência, na data 

do fato, oportunidade em que, ao se ausentar para comprar cigarros, 

acabou se envolvendo no acidente automobilístico.

 Nesse sentido, tenho que a justificativa apresentada é insuficiente para 

eximir o recuperando das várias transgressões, tornando-se cogente seu 

reconhecimento, vez que foi devidamente cientificado das condições de 

“não cometer novo crime ou contravenção penal”, “não ingerir bebida 

alcóolica”, e “recolher-se em sua residência aos finais de semana e 

feriados, e durante a semana entre 20h e 05h.

Não obstante este Juízo seja cauteloso e adepto às medidas compatíveis 

com a ressocialização do recuperando, evitando-se ao máximo 

regressões desarrazoadas, denoto que no presente caso a gravidade e 

quantidade de descumprimentos ensejam a manutenção do apenado no 

regime gravoso.

Ora, acaso o recuperando estivesse cumprindo devidamente sua pena, 

não teria se envolvido no acidente que culminou na imputação pelo delito 

de embriaguez ao volante.

Sobreleva destacar, ainda, que curiosamente o apenado já havia 

requestado pela retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, em 

razão de sérios problemas cardíacos (136/152), cuja enfermidade, 

reputada pela defesa como empecilho para a utilização do equipamento, 

não o afastou de ingerir bebida alcóolica e retornar a senda delitiva.

 Destarte, é evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática 

de condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio 

social, uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não 

se evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

 Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é 

admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato 

doloso praticado, com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido 

acusado da prática de fato definido como crime doloso. Sobre o tema, 

trago a lume a Súmula nº 526 do STJ:

 Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do 

cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena 

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no 

processo penal instaurado para apuração do fato.
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Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por 

outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, 

de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de 

eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso 

(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade 

concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao 

semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente 

para o fechado. (...)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA 

GRAVE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O 

cometimento de fato definido como crime doloso, durante o cumprimento 

da pena de reclusão em regime semiaberto, justifica a regressão cautelar 

do regime prisional inicialmente fixado. II - A configuração da falta grave 

independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. III - 

Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 229109/PE (2011/0308652-0), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 05.06.2012, unânime, DJe 12.06.2012).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REFORMA DA 

DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO 

PARA O FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE DESCUMPRIU AS 

CONDIÇÕES IMPOSTAS À PROGRESSÃO PARA O REGIME 

INTERMEDIÁRIO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO 

CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu, 

injustificadamente, descumpre as condições impostas à progressão para 

o regime semiaberto, ao não comparecer no estabelecimento prisional, 

comete falta grave, a implicar na regressão para o regime fechado. 2. A 

Lei de Execuções Penais não exige o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória para efeito de viabilizar a regressão regimental, 

bastando que o reeducando tenha, no curso da execução, perpetrado 

novo crime doloso, a teor do art. 118, I, da LEP, não havendo falar-se, 

outrossim, em afronta ao princípio da presunção de inocência 

(precedentes do STF). (Agravo de Execução Penal nº 47941/2012, 2ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Alberto Ferreira de Souza. j. 21.11.2012, 

unânime, DJe 28.11.2012).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da falta grave (17.03.2018), segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO AO AGENTE 

PENTIENCIÁRIO - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE - 

RECONHECIMENTO - TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE EVENTUAIS 

BENEFÍCIOS - DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE E NÃO DA 

DECISÃO QUE A RECONHECEU. 01. Comete falta grave o apenado que 

não obedece e não respeita o agente penitenciário, bem como pratica atos 

de indisciplina, a teor do disposto no art. 50 , VI , da LEP . 02. O marco 

inicial para contagem do prazo para efeitos de concessão dos benefícios 

previsto na Lei de Execução Penal deve ser a data do cometimento da 

falta grave e não a da decisão que a reconheceu. (TJ-MG - Agravo em 

Execução Penal : AGEPN 10713090919984001 MG, data do julgamento: 

Relator: Fortuna Grion). (Destaquei).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o 

presente tema:

Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir 

do cometimento dessa infração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

BRAZ SOTERO PEREIRA, do semiaberto para o fechado ante a prática de 

fato definido como crime doloso.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Elabore-se o cálculo de pena atualizado.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 206337 Nr: 1239-38.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo de Aguiar, Rafael da Silva Aragão 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 PROCESSO/CÓD. Nº 206337

 Vistos etc.

Tendo em vista os trabalhos realizados pela causídica, nomeada à fl. 139, 

fixo os honorários advocatícios, em favor do Dra. Débora Alessandra 

Ferreira OAB/MT nº 18.996, no montante de 10 URH, tomando em conta a 

natureza da causa e do trabalho desempenhado conforme petição de fl. 

95, sendo resposta acusação fls. 140/152, representação em audiência 

de instrução fls. 178/181, alegações finais fls. 212/219 e recurso de 

apelação fls. 242/249.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48805 Nr: 38-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em direitos Creditores Não 

Padronizados PCG-BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Liberato Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106902 Nr: 4396-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Norberto Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa com a 

finalidade de intimar o procurador da parte exequente, para que 

providencie o pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) 

dias. Outrossim, informo que a guia de recolhimento de diligência deverá 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça - www.tjmt.jus.br > emissão de 

guias online diligência > emissão de guia de diligência ou guia de 

complementação de diligência. Referido pagamento deverá ser 

comprovado nos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 520 de 791



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39510 Nr: 2488-03.2008.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edegar Luis Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvar de Paula Leite, Andréa Pontes Leite, 

Emilene Geovania de Paula Leite, Renato de Oliveira Ferreira, Eucelena de 

Paula Leite Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a Ação Cautelar Incidental Inominada 

com Pedido Liminar ajuizada por Edgar Luiz Tombini em face de Edvar de 

Paula Leite e outros, todos qualificados com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONFIRMAR a medida cautelar 

de fls. 48/50. TORNAR DEFINITIVA a autorização para o penhor de safra 

até a data de 31.04.2010.Ante a sucumbência maior dos demandados, 

condeno-os solidariamente em custas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% do valor da causa atualizada, em consonância com o art. 

85, parágrafo 2º, CPC. Transitada em julgado, arquive-se, observando as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 1317-74.2009.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zairo Luiz Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvar de Paula Leite, Andréa Pontes Leite, 

Emilene Geovania de Paula Leite, Renato de Oliveira Ferreira, Eucelena de 

Paula Leite Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 É o breve relatório. Fundamento e Decido.Pois bem.Impossível o 

julgamento da presente demanda sem antes constatar se houve o 

depósito de fls. 331 nos armazéns da ADM e se esta soja permanece à 

disposição dos autos.Deste modo, EXPEÇA-SE a secretaria, COM 

URGÊNCIA, ofício para a ADM de Novo Horizonte/MT, para informar se 

ainda existem os bens de fls. 331 em seus armazéns.De mais a mais, 

INDEFIRO o pedido de levantamento dos valores presentes nos autos, 

tendo em vista que este poderá ser compensado com as multas arbitradas 

às fls. 320 e 328, sendo indevida a liberação dos valores antes de 

analisar se ocorreu o depósito da soja.Verificada a existência da soja, 

defiro o alvará de levantamento, a ser expedido pela secretaria deste 

juízo.Como a parte requerida não solicitou provas, mesmo fazendo carga 

dos autos em 05.07.2012, tomando ciência da decisão de 08.05.2012, 

declaro preclusa em relação a esta a especificação das provas.Por outro 

lado, a análise das provas especificadas pela parte autora será procedida 

após o retorno do ofício.Com a verificação da existência da soja ou 

inexistência desta, nova conclusão.Por fim, verifico que inexiste conexão 

entre os presentes autos e os processos Apolo n. 41966, 35652, 34861 e 

39510, devendo ser revogada a decisão que determinou a conexão 

destes autos com os demais.Trata-se de demanda que não necessita da 

análise em conjunto com os demais autos, possuindo particularidades 

próprias que permitem o julgamento independente, sem a possibilidade de 

gerar decisões conflitantes, razão pela qual determino o seu 

desapensamento. Intimem-se as partes.Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41966 Nr: 1331-58.2009.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edegar Luis Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvar de Paula Leite, Andréa Pontes Leite, 

Emilene Geovania de Paula Leite, Renato de Oliveira Ferreira, Eucelena de 

Paula Leite Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de 

Consignação em Pagamento, ajuizada por Edgar Luiz Tombini, qualificado 

nos autos, em desfavor de Edvar de Paula Leite, Andréia Pontes Leite, 

Eucelena de Paula Leite Ferreira, Renato de Oliveira Ferreira, Emilene 

Geovania de Paula Leite, todos qualificados, com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte Autora ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor 

da causa atualizado, com fulcro no art. 85, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil, e ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas 

de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52673 Nr: 215-12.2012.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Pereira de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar 

proposta por Renato Pereira de Camargo em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONFIRMAR a decisão liminar 

proferida às fls. 36/37, tornando definitivos seus efeitos.Ante a 

sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa atualizada, com fundamento no art. 85 do Código de Processo 

Civil.Após o cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52977 Nr: 505-27.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Pereira de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Indenização 

por Danos Morais c.c. Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

Renato Pereira de Camargo em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para fins de:DECLARAR a inexistência da dívida 

faturada no importe de R$ 1.981,16 (mil novecentos e oitenta e um reais e 

dezesseis centavos), com vencimento para 30.11.2011;DETERMINAR a 

impossibilidade do corte de fornecimento de energia elétrica e inscrição do 

nome do Autor Renato Pereira de Camargo nos órgãos de proteção ao 

crédito, em relação a cobrança discutida na presente 

demanda;CONDENAR a Requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A., ao pagamento de indenização a título de danos morais ao 

Autor Renato Pereira de Camargo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), com juros de mora à partir da citação válida, e correção monetária 

da data da sentença (arbitramento), nos termos da Súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. Condeno a parte Requerida ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, e ao 
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pagamento das custas e despesas processuais.Transitada em julgado, 

arquive-se, observando as cautelas de estilo.P. I. C. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34861 Nr: 1212-68.2007.811.0086

 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: Gilson Antonio Giacomelli, Zairo Luiz Tombini, Edegar 

Luis Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvar de Paula Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 4.708 A, Fernando 

Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação de Interdito Proibitório com 

Pedido Liminar ajuizada por Gilson Antônio Giacomelli, Zairo Luiz Tombini e 

Edgar Luiz Tombini, qualificados nos autos, em face de Edvar de Paula 

Leite, também qualificado, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, em relação ao pedido de perdas e danos.Ante a 

sucumbência maior dos autores, condeno-os solidariamente ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da 

causa atualizada, a teor do art. 85, parágrafo 2º, CPC. Transitada em 

julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50261 Nr: 1319-73.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Restituição de Capital Social c.c. Indenização e Exibição de 

Documentos proposta por Eduardo Tadeu Ferreira em desfavor da 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte do 

Estado de Mato Grosso – Sicredi Centro Norte, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:DETERMINAR que a 

Requerida Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Centro Norte do Estado de Mato Grosso – Sicredi Centro Norte proceda 

com o pagamento de indenização no valor das quotas do Autor Eduardo 

Tadeu Ferreira disposto no documento à fl. 15;DETERMINAR que a 

apuração das cotas devidas dar-se-á em sede de liquidação de sentença, 

com a realização de conversão para os parâmetros atuais, sofrendo, 

ainda, o desconto de R$ 3.022,74 (três mil e vinte e dois reais e setenta e 

quatro centavos) na data de 03.03.1997 (fl. 200), o qual deve ser feito na 

proporção de quotas que este valor representava a época da 

compensação dos prejuízos;IMPROCEDER o pedido de condenação da 

Requerida Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Centro Norte do Estado de Mato Grosso – Sicredi Centro Norte ao 

pagamento de danos morais, diante do delineado nesta.Ante a 

sucumbência ínfima da parte Requerente, condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, 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).Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35652 Nr: 1977-39.2007.811.0086

 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: Edvar de Paula Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Luis Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Negócio Jurídico, ajuizada por Edvar de Paula Leite, 

qualificado nos autos, em desfavor de Edgar Luiz Tombini, também 

qualificado, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Ante ao caráter dúplice da ação declaratória, DECLARO existência, 

validade e eficácia do contrato de fls. 08/09, até o seu 

vencimento.Condeno a parte requerente em custas e honorários 

sucumbenciais que arbitro em 10% do valor da causa atualizado. 

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52356 Nr: 3372-27.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Pedro Reckziegel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eguinaldo Iniesta de Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Wilson Farias - 

OAB:7.642-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Embargos 

à Execução proposta por Augusto Pedro Reckziegel em desfavor de 

Eguinaldo Iniesta de Oliveira - ME, com fundamento no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a parte Embargante ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa atualizado, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, e 

ao pagamento das custas e despesas processuais.Translade-se cópia da 

presente sentença aos autos da Ação de Execução n. 

3360-47.2010.811.0086 – Código n. 47937.Transitada em julgado, 

arquive-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47937 Nr: 3360-47.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eguinaldo Iniesta de Oliveira - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Pedro Reckziegel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Wilson Farias - 

OAB:7.642-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à 

Execução n. 3372-27.2011.811.0086 – Código n. 52356, apensa, intime-se 

a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80274 Nr: 3433-77.2014.811.0086

 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: Ouro Branco Agronegócios e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maritima Seguros S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 JULGAR PROCEDENTE o pedido de condenação a Indenização por Danos 

Materiais, para fins de condenar a Requerida a indenizar a parte 

postulante Ouro Branco Agronegócios e Transporte Ltda. no que tange 

aos danos materiais sofridos (lucros cessantes) em razão da injustificada 

demora na recuperação do veículo segurado, ressaltando que o quantum 

indenizatório deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. 

Deixo consignado que para fins de quantificação do dano material a ser 

indenizado será levado em consideração documentação contábil (notas 

fiscais), a serem objeto de perícia contabilística, ou não sendo possível, de 

forma subsidiária, mediante a análise de 03 (orçamentos) de menor custo 

referente à locação de veículo equivalente ao da postulante pelo período 

do atraso comprovado e injustificado, considerando-se para tanto os 

valores à época do fato. Condeno a parte Requerida ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como 

ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Às providências. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24882 Nr: 24-89.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Eugênio Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- Procuradora do Estado - OAB:00, João Virgilio do Nascimento 

Sobrinho - OAB:Pro. Ger. Est., Maria Luiza Cunha Cavalcanti - 

Procuradora do Estado - OAB:6847-MT, Maria Luiza Vidal da 

Fonseca Castro Reis - OAB:1332, Natália Maria Pereira dos Santos. 

(Proc.do Estado) - OAB:Proc. Est., Zeonide Roberto (Procurador do 

Estado) - OAB:1000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade 

proposta por Evano Eugênio Casagrande às fls. 181/188. Desta forma, por 

ora, DETERMINO o prosseguimento do feito com a intimação da parte 

Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

demonstrativo atualizado do débito Exequendo. Impossível o 

reestabelecimento do prazo, tendo em vista que este se inicia do momento 

em que a parte manifesta nos autos, de acordo com o art. 239, § 1°, do 

CPC.Deixo de estabelecer condenação em honorários advocatícios por se 

tratar de decisão interlocutória e não sentença. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80455 Nr: 3629-47.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Transportes de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a Ação de Execução Fiscal proposta 

pela União em desfavor da Cooperativa de Transportadores de Nova 

Mutum - COOTRAM, com fundamento no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte Exequente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais em 08% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do 

art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94008 Nr: 2455-32.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Da análise dos autos dessume-se que pretende a parte Autora, no mérito, 

a declaração da prescrição da pretensão executória referente ao IPTU – 

exercício 2009, com relação ao imóvel de matrícula n. 5.049 (documento 

fls. 73 destes autos).

Contudo, da análise da execução fiscal em apenso (Código n. 94246), 

verifica-se que em que pese a “Lote Fácil Incorporadora e Construtora 

Ltda” tenha pleiteado pelo reconhecimento de conexão entre aquele feito e 

a presente demanda (fls. 17 do Processo de Código n. 94246), consta que 

o crédito tributário executado naqueles autos refere-se ao imóvel de 

matrícula n. 8121 (vide fls. 07 – Código n. 94246).

 Deste modo, tendo em vista que para análise do pleito exordial 

(prescrição), é imprescindível averiguar a data da constituição definitiva 

do crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal referente 

ao respectivo crédito, e no intuito de evitar qualquer equívoco, determino a 

intimação das partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

acerca de tal divergência.

 Após, imediatamente conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94246 Nr: 2575-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso (Código n. 94008).

 Em seguida, voltem-me imediatamente conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105772 Nr: 3728-12.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rommel Pretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riacho Azul Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Sbrissia - OAB:PR 

56.236, Igor Xavier Armenio Pereira - OAB:PR 38.607, Rafael 

Sbrissia - OAB:PR 38.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Garcia de Almeida - 

OAB:MT 2.573, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Pedro 

Paulo Mattiuzzi - OAB:27.382 OAB/PR, Reinaldo Josetti de Oliveira - 

OAB:11.145/MT

 Vistos, etc.

Considerando o delineado às fls. 194/202 e 209/214, por prudência, 

oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando informações acerca do 

prosseguimento da presente missiva.

Sendo que com o ofício, encaminhem-se cópias dos documentos às fls. 

194/202 e 209/214 e da presente decisão.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

De mais a mais, sem prejuízo do delineado supra, intimem-se as partes 

acerca da perícia agendada para o dia 10.09.2018, conforme documento 

às fls. 206/208.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 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: Humberto A. De Lamônica 

Freire - OAB:6.000, Rosemeire Barros Monteiro De Lamônica 

Freire - OAB:4.497, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423/MT

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO a presente 

deprecata com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO dos advogados da 

parte Requerida da designação da audiência conforme despacho a seguir 

transcrito: “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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48215 Nr: 3637-63.2010.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodovivos Transportes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diesley Cristina Silva Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cautelar proposta por Rodovivos Transportes Ltda 

em desfavor de Diesley Cristina Silva ME.

Da análise dos autos da Ação de Rescisão de Contrato c.c. Indenização 

por Perdas e Danos n. 3996-13.2010.811.0086 – Código n. 48578, apensa, 

verifica-se a prolação de sentença, com a determinação de rescisão do 

contrato entabulado entre as partes, de modo que a presente ação perdeu 

seu objeto.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Do compulso da Ação de Rescisão de Contrato c.c. Indenização por 

Perdas e Danos n. 3996-13.2010.811.0086 – Código n. 48578, apensa, 

verifica-se a prolação de sentença, com a determinação de rescisão do 

contrato entabulado entre as partes, de modo que, impossível a 

continuidade do feito, vez que, operou-se a perda do objeto da presente 

ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Cautelar proposta por 

Rodovivos Transportes Ltda em desfavor de Diesley Cristina Silva ME, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte Requerente, e incabíveis honorários, considerando a 

falta de citação da parte Requerida.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48578 Nr: 3996-13.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodovivos Transportes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diesley Cristina Silva Me, Diesley Cristina Silva, 

Diellison Luiz Silva, Cileide Previattor Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:MT 7.010

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Rescisão 

Contratual c.c. Indenização por Perdas e Danos proposta por Rodovivos 

Transportes S.A. em desfavor de Diesley Cristina Silva ME, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:DECLARAR a rescisão do “Contrato Particular de Compra e Venda” (fls. 

25/27), o “Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Particular de Compra e 

Venda, Firmado em 05/12/2008” (fls. 28/30), e o “Segundo Termo Aditivo 

ao Contrato Particular de Compra e Venda, Firmado em 05/12/2008” (fls. 

31/33), todos entabulados entre as partes;CONDENAR a Requerida 

Diesley Cristina Silva ME ao pagamento de honorários advocatícios 

contratuais na quantia de R$ 7.660,30 (sete mi, seiscentos e sessenta 

reais e trinta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e 

correção monetária pelo INPC, da data da distribuição da ação;CONDENAR 

a Requerida Diesley Cristina Silva ME ao pagamento da cláusula penal na 

quantia de R$ 11.396,66 (onze mil, trezentos e noventa e seis reais e 

sessenta e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e 

correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da 

ação;IMPROCEDER o pedido de condenação da Requerida Diesley Cristina 

Silva ME ao pagamento de perdas e danos na quantia de R$ 1.200,00 (mil 

e duzentos reais), pelo delineado nesta.Ante a sucumbência ínfima da 

parte Requerente, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, 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 [...]”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001814-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIELE APARECIDA PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em desfavor de Jociele 

Aparecida Pedroso. A parte Autora aduz, em síntese, que convencionou 

junto a parte Requerida Cédula de Crédito Bancário garantido por 

alienação fiduciária do bem descrito na exordial. A parte Requerente alega 

que a parte Requerida tornou-se inadimplente com as obrigações 

assumidas, pelo que fora constituída em mora por meio de notificação. 

Requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e 

apreensão do bem indicado. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Pois bem. A concessão de liminar em ação de busca e 

apreensão fundada em contrato de financiamento para aquisição de bens 

pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser 

comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos 

termos do § 2º, do art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69. Após a análise da 
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inicial e da prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos 

legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo Requerente, eis 

que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte Requerida. Posto 

isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e 

determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos. Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida. Outrossim, não se revelando 

frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a 

inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema 

Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação 

dada pela Lei n° 13.043/2014. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001695-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONAMIGO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 

e seguintes do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. 

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de 

inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido 

intimado de que com a referida constituição haverá majoração de 

honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% do 

valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 20 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001805-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (RÉU)

MOACYR BATTAGLINI (RÉU)

VILMA PIVA BATTAGLINI (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos etc. Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 

e seguintes do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. 

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de 

inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido 

intimado de que com a referida constituição haverá majoração de 

honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% do 

valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 21 de agosto 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54959 Nr: 2436-65.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebaldo Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Ford Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:OAB/SP 236655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por 

CNF ADM DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA, tendo como impugnado o 

exequente SEBALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, ambos já qualificados 

nos autos.

Segundo o CNF ADM DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA, os cálculos 

apresentados pela parte impugnada acerca do valor devido pela 

condenação estariam equivocados e apresentando excesso no valor a 

ser executado.

Assim, apresentou planilhas do valor que entendeu devido às fls. 115/116.

Sendo assim, intime-se a parte impugnada para apresentar manifestação 

acerca da impugnação oferecida, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 3941-23.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crisley Sorde Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tonello Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 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 Embargada/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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118742 Nr: 3118-10.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS, AFRdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.
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Defiro o requerimento ministerial de fl. 126.

 Assim, para a solenidade a ser realizada no dia 11/09/2018, intime-se 

apenas os representantes a APAE, bem como o Ministério Público e o 

Advogado dos requeridos.

 Oportuno mencionar que será designada nova data para oitiva dos 

requeridos.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91994 Nr: 1186-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Alves de Freitas, Rafael Piva Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Alexandre Luis 

de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967, Vanessa Tomazeti 

Carrara de Figueiredo - OAB:MT/4.653

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por 

JABER FELIPE DE QUADROS SILVA, tendo como impugnado os 

exequentes RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI, 

ambos já qualificados nos autos.

Segundo JABER FELIPE DE QUADROS SILVA, os executados não foram 

citados regularmente, alega na impugnação que a carta registrada com A. 

R. de citação não foi entregue em mãos próprias, gerando prejuízo aos 

executados.

 Postula também, inexigibilidade do título e devidos vícios, apresentou o 

contrato social e suas alterações, relatório de diagnóstico empresarial da 

empresa Posto 29, laudo técnico de comprovação de perdas da produção 

de soja e laudo de acompanhamento psicológico.

Sendo assim, intime-se a parte impugnada para apresentar manifestação 

acerca da impugnação oferecida, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89955 Nr: 4975-96.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Tornearia Cascavel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM em face de RONSSANI & MENIN LTDA, processando-se 

nos moldes do art. 536 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

pelos qual requer o cumprimento de obrigação de fazer no acordo 

homologado por este juízo.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 525, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não cumprimento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Deixo de apreciar o requerimento de BACENJUD, tendo em vista que será 

apreciado posteriormente.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86217 Nr: 2670-42.2015.811.0086

 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: Maria Neide Jeronimo de Oliveira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, Boa 

Vista Serviços S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Drumond Gruppi - 

OAB:SP 163.781

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por MARIA NEIDE 

JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE em face de NET SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO S/A e BOA VISTA SERVIÇOS S/A, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Deixo de apreciar o requerimento de BACENJUD e RENAJUD, tendo em 

vista que será apreciado posteriormente.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97011 Nr: 4458-57.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Teresinha de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intime-se novamente o perito nomeado para que designe nova data para 

realização de perícia na parte requerente.

Expeça-se o mandado de intimação da autora para comparecimento.

Caso a demandante não compareça ao ato, intime-se o causídico que a 

patrocina para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 117864 Nr: 2699-87.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFdS, LFdS, MMGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Cardoso da Silva - 

OAB:5946/RO, LIDIO LUIS CHAVES BARBOSA - OAB:513-A, Marcio 

Augusto Chaves Barbosa - OAB:3659

 Vistos.

Inicialmente, saliento que o genitor da criança SABRINA LUIZA DA SILVA 

SOARES, o Sr. MARCOS MILLER GONÇALVES SOARES, ajuizou ação de 

guarda da filha na Comarca de Cerejeiras/RO, a qual foi remetida a esta 

Comarca, autuada sob o n°. 1001438-70.2018.811.0086, pelo Processo 

Judicial Eletrônico.

No dia 09/08/2018, foi proferida decisão no feito, determinando a sua 

materialização, para que possa ser apensado a esta medida de proteção, 

para que as deliberações possam ser realizadas de forma conjunta.
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Sendo assim, proceda-se à materialização da respectiva ação de guarda, 

em seguida, seja apensada a esta medida de proteção e abra-se vistas ao 

Ministério Público, conforme requerido às fls. 87.

Ante o pedido do Parquet, designo audiência para o dia 02/10/2018, às 15 

horas, para oitiva da criança SABRINA LUIZA DA SILVA SOARES, sendo 

que todos os requeridos deverão ser intimados para comparecerem ao 

ato, caso queiram.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109145 Nr: 5544-29.2017.811.0086

 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: AdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fls. 45/46.

Proceda-se à confecção de estudo psicossocial com a criança 

GABRIELLY FERNANDA PEREIRA e o requerente ALCIMAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA, a fim de que se possa aferir a existência da paternidade 

socioafetiva, pela equipe multiprofissional do juízo, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Após a vinda do estudo psicossocial, abra-se vistas dos autos ao 

Ministério Público e intimem-se as partes para se manifestarem acerca do 

documento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico para os devidos fins que a diligência do oficial de justiça 

recolhida a fl. 59 não corresponde ao valor do endereço indicado na 

petição de fl. 56, razão pela qual impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que 

providencie o recolhimento respectivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108974 Nr: 5452-51.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdS, VRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

não foi citado até a presente data, remetam-se os autos à referida 

autarquia, para que seja citado, conforme já determinado às fls. 44/46, 

bem como para que se manifeste acerca da perícia médica elaborada às 

fls. 58/59 e sobre o laudo social encartado às fls. 64/66.

Após o retorno do feito, intime-se a parte requerente para se manifestar 

sobre a perícia médica e o laudo social, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 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:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32384 Nr: 1995-94.2006.811.0086

 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: Gabriel Kara José Neto, Lucrécia Soni Kara José, 

Rubens Kara José, Ary Kara José, Maria de Fátima Jorge Kater Kara José, 

Newton Kara Jose, Lidia Cotait Kara Jose

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erika 

Henni Wilma Schwabe, Ecko Elso Ewald Helmut Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauro Bianchini 

Fernandes - OAB:MT 3225, Marcelo Kara José - OAB:12.956/MT, 

Salvador Pompeu de Barros Filho - OAB:MT 5.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 No que concerne à intimação do requerente Gabriel Kara José para 

constituir novo advogado, adite-se a missiva expedida às fls. 2201/2202, 

fazendo constar também o endereço informado pelo requerido, qual seja: 

Avenida Brasilia, nº 235, Ed. Rivieira da América, APTO 1001, Jardim das 

Américas, Cuiabá/MT. Em relação ao pedido feito pela interessada 

Fazendas Reunidas Paulistas às fls. 2149/2191, intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do citado 

pedido e, em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação 

quanto à admissão desta como assistente litisconsorcial dos requeridos. 

Outrossim, determino a intimação da terceira interessada Fazendas 

Reunidas Paulistas para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a 

representação processual, juntando aos autos os originais da procuração 

e substabelecimento carreados às fls. 2160/2161. No que tange à 

alegação de que o documento de fls. 1541/1542 não se trata da escritura 

original, entendo que assiste razão aos requeridos em sua alegação, 

entretanto, indefiro a aplicação dos artigos 399 e 400 do Código de 

Processo Civil, uma vez que consignado na decisão de fls. 1821 que a 

pericia poderá ser realizada diretamente nos livros e arquivos dos 

Cartórios. Ante a inércia do perito nomeado, REVOGO a nomeação 

anteriormente feita e, por consequência, NOMEIO como perito o Sr. 

MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, perito grafotécnico, 

podendo ser localizado na Rua das Ipoméias, 1201, setor industrial norte 

em Sinop/MT, oportunidade em que as despesas periciais serão 

custeadas pelos requeridos. Oportuno ressaltar que, conforme decisão de 

fls. 1832/1840, a pericia a ser realizada é somente para a verificação da 

identidade entre a escritura pública registrada no Cartório de Rosário 

Oeste sob o nº 9180, às fls. 63 do Livro 3J, em 20/12/1973 e a escritura 

pública lavrada em 03/11/1971, às fls. 305/307 do Livro 12-N do Cartório 

Distrital de Água Boa, Município de Paissandu, Comarca de Maringá/PR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25853 Nr: 1998-20.2004.811.0086

 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
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 PARTE AUTORA: Maria Joana Sartori Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, Laura Beatriz S. 

Morganti - OAB:189829-SP, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por MARIA 

JOANA SARTORI EMERICK em face de COMERCIAL AGRICOLA 

PRODUTIVA LTDA e BAYER CROPSCIENCE LTDA, ambos qualificadas nos 

autos em epígrafe.

Às fls. 1554/1555, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as 

partes, requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 1554/1555, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24181 Nr: 455-79.2004.811.0086

 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: Toni Juliano Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, Laura 

Beatriz S. Morganti - OAB:189829-SP

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por MARIA 

JOANA SARTORI EMERICK em face de COMERCIAL AGRICOLA 

PRODUTIVA LTDA e BAYER CROPSCIENCE LTDA, ambos qualificadas nos 

autos em epígrafe.

Às fls. 1768/1769, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as 

partes, requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 1768/1769, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71395 Nr: 3930-62.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elisa Scheifer, Rodolfo Giequelin, Sadi 

Ribeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Hilario Schiefelbein - OAB:MT 12.532-B, Luciana 

Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Patrícia Tieppo Rossi 

- OAB:MT 13.828-A, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 1679.

Intimem-se os requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifestarem sobre os documentos juntados pelo Município de Nova 

Mutum/MT às fls. 795/1678.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30928 Nr: 233-82.2002.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erika Henni 

Wilma Schwabe, Ecko Elso Ewald Helmut Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Kara José Neto, Lucrécia Soni Kara 

José, Ary Kara José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauro Bianchini 

Fernandes - OAB:MT 3225, Marcelo Kara José - OAB:12.956/MT

 Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS propostos por ESPÓLIO DE KARL 

ERICH JOHANNES SCHWABE representado por seu inventariante ECKO 

ELSO EWALD HELMUT SCHWABE e ERIKA HENNI WILMA SCHWABE em 

face de GABRIEL KARA JOSÉ NETO, LUCRÉCIA SONI KARA JOSÉ e ARY 

KARA JOSÉ, todos devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 932/935, decisão determinando a substituição no polo ativo da 

ação, em virtude do falecimento de Karl Erich Johannes Schwabe, bem 

como decretada a revelia de Ary Kara José.

 No mais, restou determinada a intimação dos embargados Gabriel Kara 

José Neto e Lucrécia Soni Kara José para constituírem novo advogado e, 

em seguida, se manifestarem sobre o aditamento à inicial.

 Às fls. 944/945, expedida carta de intimação para os embargados Gabriel 

Kara José Neto e Lucrécia Soni Kara José.

 À fl. 948/949, a embargada Lucrécia Soni Kara José constituiu novo 

advogado.

 À fl. 951, expedida carta precatória para intimação do embargado Gabriel 

Kara José Neto.

Às fls. 953/955, o embargante requereu que sejam cadastrados os 

procuradores constituídos pelos embargados nos autos em apenso.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

 Indefiro o requerimento de fls. 953/955, uma vez que nos autos em 

apenso também restou determinada a intimação dos embargados Gabriel 

Kara José e Lucrécia Soni Kara José para constituírem novo advogado.

No que concerne à intimação do requerente Gabriel Kara José para 

constituir novo advogado, adite-se a missiva expedida às fl. 951, fazendo 

constar também o endereço informado pelo requerido nos autos em 

apenso de Código 21570, qual seja: Avenida Brasilia, nº 235, Ed. Rivieira 

da América, APTO 1001, Jardim das Américas, Cuiabá/MT.

Por fim, considerando que a embargada Lucrécia Soni Kara José já 

constituiu novo advogado, proceda à intimação desta para que se 

manifeste acerca do aditamento à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

observância ao disposto no artigo 329 do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 66-75.1996.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Luiz Fabre, Itamar Fabre, Josemary 

Aparecida Fátima Fabre, Neri Fabre, Paula Buosi Fabre, Elvio Fabre, Nilo 

Fabre, Maria Salete Furlan Fabre, Saulo Fabre, Isabel Cristina 

Giamberandino Fabre, Ana Darci Fabre Goulart, Rúbio Garcia Goulart, 

Paulo Moser, Ivone Maria Rieke Moser, Belmira Fabre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Antônio Sperandio, Lairto João 

Sperandio, Manoel Coelho Simões, Laerte Mioranza, Denice Cassol 

Mioranza, Geni Fochesato Mioranza, Gersi Ana Mioranza, Dulcy Mioranza, 

Marly Mioranza dos Santos, Marlei Mioranza Thomé, Ivo Jaime Thomé, 

Neide Mioranza Cassol de Oliveira, Ronaldo Cassol de Oliveira, Gilmar 

Andrade dos Santos, Gilmar Pinto Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Vítalino - 

OAB:MT/2.937-A, Ernandes Rodrigo Strey - OAB:7611/MT, João 

Edmir de Lima Portela - OAB:PR - 14.889, Marcio Percival Paiva 

Linhares - OAB:22801/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2321-B, Aparecido Gonçalves - OAB:2022/MT, 

João Edmir de Lima Portela - OAB:PR - 14.889, Josiane de Oliveira 

Mattos - OAB:MT 23.925, Maite Martina Santana e Santos 

Benevides - OAB:MT 21.954, Marcio Percival Paiva Linhares - 

OAB:22801/PR, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT, Valdecir 

Errera - OAB:MT 3365-A

 Vistos.

Do compulso dos autos, verifico que as peças deste estavam fora de 

ordem, bem como depois de colocadas em ordem, vislumbrei estão 

faltando as folhas 206, 304 a 308, 344, 345, 403, e 475, o que inviabiliza a 

análise do feito.

Sendo assim, intimem-se os causídicos dos requerentes e requeridos 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntarem aos autos as páginas faltantes 

ou prestar justificativa.

 Após, retornem os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21570 Nr: 91-10.2004.811.0086

 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: Rubens Kara José, Lucrécia Soni Kara José, Gabriel 

Kara José Neto, Ary Kara José, Newton Kara Jose, Lidia Cotait Kara Jose, 

Maria de Fátima Jorge Kater Kara José

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEEB Heveicultura e Agropecuária Ltda., 

Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Ecko Elso Ewald Helmut 

Schwabe, Herika H.W. Schawabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauro Bianchini 

Fernandes - OAB:MT 3225, Marcelo Kara José - OAB:12.956/MT, 

Salvador Pompeu de Barros Filho - OAB:MT 5.714, Tatiana 

Monteiro Costa e Silva - OAB:MT 7.844 B, Valmir Antonio de 

Moraes - OAB:MT 4.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Danila Oleinik - OAB:13480/MT, Heloisa Branda 

Penteado - OAB:13459/MT

 No que concerne à intimação do requerente Gabriel Kara José para 

constituir novo advogado, adite-se a missiva expedida às fls. 2201/2202, 

fazendo constar também o endereço informado pelo requerido, qual seja: 

Avenida Brasilia, nº 235, Ed. Rivieira da América, APTO 1001, Jardim das 

Américas, Cuiabá/MT. Em relação ao pleito de apreciação dos petitórios de 

2147/2152 e 2159/2160, oportuno consignar que o feito encontra-se 

suspenso até a realização da pericia nos autos em apenso e, somente 

após o aporte do laudo nestes autos, tais requerimentos serão 

apreciados. Por fim, os pedidos referente à realização da pericia serão 

apreciados nos autos em apenso, oportunidade em que também determino 

o desentranhamento dos documentos de fls. 2207/2209, os quais se 

tratam de cópias do processo em apenso. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001696-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI TRESSI PERDONSINI (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (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 1001696-80.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação previdenciária para a concessão de aposentadoria rural por 

idade, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela requerente CLESSI 

TRESSI PERDONSINI, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos. De acordo com o 

informado na petição inicial, a autora conta atualmente com 55 (cinquenta 

e cinco) anos de idade e por toda a vida desempenhou a profissão de 

lavradora, sendo, portanto, segurada especial da previdência social, de 

acordo com o disposto no artigo 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91 Nesse 

diapasão, ante a indeferimento de seu requerimento feito na esfera 

administrativa, pleiteia em sede de tutela antecipada que a autarquia 

requerida seja compelida a implantar o benefício 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 o feito ainda 

prescinde de instrução probatória, inclusive com oitiva de testemunhas. 

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. 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. 

Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de Processo Civil, intimem-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 529 de 791



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. 

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum, 21 de agosto de 

2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ARUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JOSE ARUDA DA SILVA Dados 

do Processo: Processo: 8010052-76.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 

25/04/2017 Hora: 16:30 REQUERENTE: JOSE ARUDA DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - MT0008359A Nome: 

JOSE ARUDA DA SILVA Endereço: Rua DAS VERBENIAS, LOTE 02, QD. 

Q, BEIJA FLOR, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON SALES 

BELCHIOR - CE0017314A Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

Núcleo CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO AMARELO, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição juntando comprovante 

de pagamento, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 21 de agosto de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: FAGNER MENDES DOS SANTOS 

Dados do Processo: Processo: 8010226-85.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 74,53 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 

25/07/2017 Hora: 16:00 REQUERENTE: FAGNER MENDES DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

MT0020983A Nome: FAGNER MENDES DOS SANTOS Endereço: Avenida 

DOS TAIAMÃS, 7213, RES WILDA STRINGER RIBEIRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: RUBENS GASPAR SERRA - SP119859 Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: Vila YARA, 4º ANDAR DO PRÉDIO 

VERMELHO, SN, SEDE SOCIAL, CIDADE DE DEUS, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição juntando comprovante 

de pagamento, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 21 de agosto de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-95.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JEVERSON PEREIRA DE 

ALENCAR Dados do Processo: Processo: 8010635-95.2016.8.11.0086 

Valor causa: R$ 10.152,53 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: JEVERSON 

PEREIRA DE ALENCAR Advogado do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON 

CARDOSO - MT0009119S-A Nome: JEVERSON PEREIRA DE ALENCAR 

Endereço: Rua DOS PARDAIIS, 20, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Rua MARTINIANO DE CARVALHO, 85, 14 ANDAR, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da 

petição juntando comprovante de pagamento, para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Nova Mutum - MT, 21 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI BARTNISKI (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: DANIELLI BARTNISKI Dados do 

Processo: Processo: 8010221-63.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 767,58 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 25/07/2017 

Hora: 13:30 REQUERENTE: DANIELLI BARTNISKI Advogado do(a) 

REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A Nome: 

DANIELLI BARTNISKI Endereço: Rua DOS COQUEIROS, 2472, ARARA 

AZUL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Advogado do(a) 

REQUERIDO: GUSTAVO DAL BOSCO - MT0018673S-A Nome: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: Rua VIA 

SEP/NORTE,, 100, , Q.504, BL. A, ED.ANA CARO, LINA, SALA 101 A 106, 

BAIRRO DISTRITO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 Nos 

termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca da petição juntando comprovante de pagamento, para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 21 de agosto de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR SILVEIRA DE AVILA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ODACIR SILVEIRA DE AVILA 

Dados do Processo: Processo: 8010263-15.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 72,78 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 

22/08/2017 Hora: 09:00 REQUERENTE: ODACIR SILVEIRA DE AVILA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

MT0020983A Nome: ODACIR SILVEIRA DE AVILA Endereço: Rua DAS 

MAMONAS, 1895 W, BEIJA FLOR, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição juntando comprovante 

de pagamento, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 21 de agosto de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-24.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JEFFERSON PAULO DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 8010006-24.2016.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 31.520,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: JEFFERSON PAULO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A Nome: JEFFERSON PAULO DA SILVA Endereço: Rua DAS 

ANDIROBAS, 11, QUADRA 05, EDELMINA QUERUBIM MARCHET, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda RIO 

NEGRO, Nº 585, EDIFICIO PADAURI, 4º ANDAR, BLOCO B, BAIRRO 

ALPHAILLE, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da 

petição juntando comprovante de pagamento, para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Nova Mutum - MT, 21 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-36.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JACINTA MARIA FRANZENER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010637-36.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: JACINTA MARIA FRANZENER REQUERIDO: DIGITI BRASIL 

COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001896-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO (ADVOGADO(A))

EDINEIA OGLIARI PINHATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001896-87.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDINEIA OGLIARI PINHATA REQUERIDO: UNIC SORRISO 

LTDA Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do 

ônus da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma que a dívida 

com a instituição de ensino já fora quitada, solicitando a exclusão com 

urgência dos cadastros de proteção ao crédito. Assim, para fins deste 

juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial 

são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 
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restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a 

parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no 

artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo 

para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite 

da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão 

de proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora 

do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo 

da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO PINHATA (REQUERENTE)

ELAINE CRISTINA OGLIARI (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001901-12.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS AUGUSTO PINHATA REQUERIDO: UNIC SORRISO 

LTDA Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do 

ônus da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma não possuir 

débitos com a Requerida, o que indica que a inscrição negativa mostra-se, 

a princípio, indevida. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os 

coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração 

da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob 

o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001902-94.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALENILDA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 
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um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA FRANCA SILVA (REQUERENTE)

EDER RESINO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. F. SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001924-55.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICA DA FRANCA SILVA REQUERIDO: R. N. F. SANTOS 

- ME Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do 

ônus da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma não possuir 

relação jurídica com Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o 

que indica que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (ADVOGADO(A))

RAFAELA BENTO MALTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXCUSI COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002002-49.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAELA BENTO MALTA REQUERIDO: MAXCUSI 

COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus 

da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 
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probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma não possuir 

relação jurídica com Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o 

que indica que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-31.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (ADVOGADO(A))

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

ARIANE MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010163-31.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL REQUERIDO: 

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA., BOOKING.COM 

BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Leandro Westphalen Michel em desfavor de 

Intercontinental Hotels Group do Brasil Ltda. e Booking.com Brasil Serviços 

de Reserva de Hoteis Ltda. De início, opino pelo não acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda Reclamada, pois o 

atual entendimento jurisprudencial é pacífico no que tange a 

responsabilidade da empresa que intermedia reservas em hotéis, 

respondendo ela pela má prestação dos serviços e lesões ocasionadas 

aos consumidores. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESERVAS DE HOTEL PELA INTERNET. SITE DE 

BUSCA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO IMOTIVADO. FATO 

EXCLUSIVO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS 

OCORRENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. A parte demandada 

pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou 

procedente a presente ação ordinária, com a sua condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 por 

autor. Legitimidade passiva da ré, como integrante da cadeia de consumo, 

em face da sua condição de intermediadora das reservas, que foram 

realizadas através do seu sítio da internet. Hipótese em que evidenciado o 

cancelamento imotivado das reservas de hotel, com comunicação de 

cancelamento realizada por e-mail, um dia antes da viagem programada. 

Ausência de comprovação do alegado fato exclusivo de terceiro. 

Responsabilidade da demandada pelo cancelamento. Falha na prestação 

dos serviços evidenciada. Danos morais ocorrentes. Situação que 

ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento. Manutenção do 

quantum indenizatório. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005609300, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015). (g.n.) Portanto, configurada está a responsabilidade da 

segunda Reclamada para figurar na polaridade passiva da presente ação 

e responder a todos os seus termos. Passo à análise meritória. Alega o 

Reclamante que efetuou um reserva no hotel primeiro Reclamado por meio 

do site da segunda Reclamada, mas que efetuou o cancelamento da 

reserva sem utilizar o serviço e recebeu um e-mail de cancelamento onde 

dizia que pagaria um valor de U$ 157,00 (cento e cinquenta e sete 

dólares) pelo cancelamento. Narra, entretanto, que na fatura do seu 

cartão de crédito veio lançado o valor de R$ 203,47 (duzentos e três 

dólares e quarenta e sete centavos), ou seja, relata que pagou o valor de 

R$ 46,47 (quarenta e seis dólares e quarenta e sete centavos) a mais, o 

que em reais corresponde ao valor e R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito 

reais) com a cotação do débito em R$ 3,40 (três reais e quarenta 

centavos) na data do lançamento. Por esta razão propôs a presente ação 

pleiteando repetição de indébito e indenização por danos morais. Em sede 

de defesa a segunda Reclamada argumenta que ao referido valor foram 

acrescentados impostos e taxas, o que resultou no montante lançado no 

cartão de crédito do Reclamante. Já o primeiro Reclamado foi regularmente 

citado (id. n. 6486918), porém, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. O Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe 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”. É cediço que a 

garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

contudo, caso aja com contumácia, prevê a legislação especial de 

regência a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza-se a revelia, como se vê no caso. Logo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, com relação ao primeiro Reclamado 

é medida que se impõe. Pois bem, quanto à segunda Reclamada, observo 

que ela não comprova que a cobrança é devida, ônus que lhe competia, 

aliás, a segunda Reclamada apenas afirma que sobre o valor de R$ 

203,47 (duzentos e três reais e quarenta e sete centavos) incide impostos 

e taxas, sem especificar quais impostos e suas alíquotas, bem como não 

individualiza o valor da referida taxa. Ao passo que o Reclamante faz 

prova cabal de que recebeu um e-mail informando que arcaria com o custo 

total do cancelamento o valor de U$ 157,00 (cento e cinquenta e sete 

dólares). Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373 I e II) 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 
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defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A questão ora analisada se insere nas relações de consumo e como tal 

deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, restou comprovado que o Reclamante sofreu cobrança indevida 

por parte das Reclamadas. Desta forma, a devolução da quantia na forma 

dobrada é medida que se impõe. Pois que, efetivado o pagamento de valor 

indevidamente cobrado, no caso dos autos, decorrente de motivo 

injustificado, a devolução em dobro é a correta medida, conforme 

determina o art. 42, parágrafo único do CDC. Verifico que o Reclamante 

pagou a quantia de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais), 

indevidamente. Assim sendo, devem os Reclamados, de forma solidária, 

lhe restituir o valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), restituição 

dos valores em dobro. Quanto ao alegado dano moral, em que pese as 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que o 

Reclamante 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 desejarem ser indenizados por 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial apenas para CONDENAR as Reclamadas, 

de forma solidária, a restituírem ao Reclamante a quantia de R$ 316,00 

(trezentos e dezesseis reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para 

homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as parte por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120756 Nr: 4000-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Almeida Borges - 

OAB:GO 52.124

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 05/09/2018, às 17h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120081 Nr: 3676-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Padilha da Silva, outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:21.491/O

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

05/09/2018, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120071 Nr: 3667-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Roberto Hoeltgebaum, Rafael Generoso 

Bampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Joaquim Rodrigues 

Júnior - OAB:7044-B, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:9301/O, Fabio do Nascimento Silva - OAB:MT 

16.947

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

05/09/2018, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33743 Nr: 3111-61.2009.811.0012

 AÇÃO: Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal esposada 

na denúncia, para condenar o acusado LUIZ ANTONIO ALVES VIEIRA, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 217-A c/c artigo 

71, ambos do Código Penal.Passo à dosimetria das penas do réu atenta 

aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.Impõe-se a 

análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal [...] O 

delito de estupro de vulnerável possui pena privativa de liberdade 

abstratamente cominada em 08 (oito) a 15 (quinze) anos de 

reclusão.Assim, em razão de inexistirem circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, aplico a pena base no mínimo legal, em 8 (oito) anos 

de reclusão.Em segunda fase, não há agravante a ser considerada. De 

outro lado, há a atenuante da confissão. Embora seja na forma qualificada, 

nos termos do artigo 545 do STJ, o réu faz a jus à consideração da 

referida atenuante. Porém, nos termos da Súmula 231 do STJ, deixo de 

minorar a pena, pois fixada no mínimo legal.Em terceira fase, não há 

causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, de 

modo que torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.Da 

continuidade delitivaO artigo 71 do Código Penal dita que “quando o 

agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 

execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos 

como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, 

se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, 

de um sexto a dois terços”.Conforme já fundamentado, este juízo 

reconheceu a continuidade delitiva do réu.Dessa forma, verificando-se ter 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 535 de 791



o réu praticado por no mínimo duas vezes o crime descrito no artigo 217-A 

do Código Penal, aumento a pena em um sexto, nos termos já 

expostos.Portanto, fixo a pena definitiva do réu em 9 (nove) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40061 Nr: 767-05.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINA DA SILVA MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito, 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72711 Nr: 1849-66.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE BABO MENDES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, FAZENDA PÚBLICA DA 

UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Ante o exposto, decido:I) Rejeito a preliminar de ausência de interesse de 

agir da parte autora.II) Acolho a impugnação ao valor da causa, a qual 

deverá ter o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.III) 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique o 

valor atribuído à causa, comprovando o valor atribuído. No mesmo prazo o 

requerente deverá efetuar o recolhimento das custas complementares, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 293 c/c 290, ambos do 

CPC).IV) Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, conclusos 

para as providências cabíveis.V) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67512 Nr: 2438-92.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito, 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86980 Nr: 728-32.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SUELI TEODORO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 190215.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 29/11/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64053 Nr: 2796-91.2013.811.0012

 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: ASSIS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFELIA LIMA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício nº. 179/218 (folha 159), oriundo da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, informando das ausências justificadas dos 

Defensores Públicos atuantes nesta urbe em 23 e 24 de agosto de 2018, 

redesigno a audiência para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 14h45 

(horário de Cuiabá – MT).

Intimem-se as partes e seus procuradores, bem como as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63891 Nr: 2630-59.2013.811.0012

 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: ASSIS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFELIA LIMA CAMPOS, MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício nº. 179/218 (folha 137), oriundo da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, informando das ausências justificadas dos 

Defensores Públicos atuantes nesta urbe em 23 e 24 de agosto de 2018, 

redesigno a audiência para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 13h00 

(horário de Cuiabá – MT).

Intimem-se as partes e seus procuradores, bem como as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000323-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. G. F. (ADVOGADO(A))

T. T. F. (ADVOGADO(A))

G. M. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. N. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora, via advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 07h30 (MT), a 
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realizar-se no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no 

Fórum local, bem como para que providencie o depósito do valor de R$ 

15,00 (quinze reais), referente à diligência do(a) senhor(a)Oficial de 

Justiça (Mandado de Citação), no prazo de 10 (dez) dias, informando que 

trata-se de diligência na zona urbana deste Município. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante de depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de depósito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2). Nova 

Xavantina, 21 de agosto de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85301 Nr: 4643-26.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:24102, MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:20030/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ref. 54: consultado o sistema infojud na presente data, obtive o seguinte 

endereço do requerido

CPF/CNPJ: 943.577.141-68

Nome do contribuinte: EUCLIDES FRANCISCO DE SOUZA

Tipo logradouro

 Endereço: RAIMUNDO SILVA

Número:

 Complemento:

 Bairro: CENTRO OESTE

Município: NOVA XAVANTINA

UF: MT

CEP: 78690-000

Telefone:

 Fax:

 Expeça-se mandado de citação conforme anteriormente determinado, 

para o endereço retro.

Com a resposta, intime-se a parte autora para manifestação em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77897 Nr: 848-12.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRACINHA BRITO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISONEIDE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se o auto de constatação juntado à ref. 97, verifica-se que 

razão assiste à requerida Risoneide Lima, no sentido de haver 

litiscorsórcio passivo necessário no presente feito, uma vez que Rosalina 

Viana de Oliveira se encontra no imóvel objeto da demanda.

Ante o exposto, nos moldes do art. 115, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação da parte autora para requerer e 

providenciar a citação de Rosalina Viana de Oliveira, dentro do prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Requerida a citação, PROCEDA-SE a inclusão de Rosalina Viana de 

Oliveira no polo passivo, expedindo-se o necessário mandado/carta de 

citação no endereço a ser declinado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91577 Nr: 3535-25.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35602 Nr: 1675-33.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANI PRESTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66680 Nr: 1777-16.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104004 Nr: 2632-53.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 
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de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80310 Nr: 1822-49.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMILDA BLANDINA DEPPELEGRIN 

ZUCHETTO, TARSO ANTONIO ZUCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsados os autos, observa-se que os requeridos não foram 

intimados, PESSOALMENTE, para cumprimento da integralidade do acordo 

que realizaram em juízo (ref. 71), motivo pelo qual, por ora, indefiro o 

pedido de ref. 80.

Intime-se a parte autora para que indique o atual endereço da parte 

requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96748 Nr: 6685-14.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE ALVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89701 Nr: 2476-02.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKM, GRAZIELA SOUZA KAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O art. 528, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a possibilidade 

de protesto do título judicial que condenou o devedor em obrigação de 

prestar alimentos quando este, devidamente intimado, não demonstrou o 

efetivo pagamento ou justificou a impossibilidade de efetuá-lo.

Ante o exposto, defiro o requerimento de folhas retro e determino:

a) o protesto da decisão judicial que fixou a pensão alimentícia, nos 

moldes do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil. Proceda-se o 

Cartório a confecção da certidão de teor da decisão, conforme dispõe o 

art. 517, § 2º, do Código de Processo Civil;

Oficie-se ao Cartório local, para fiel cumprimento da presente decisão, 

encaminhando-se cópia dos documentos necessários.

Com a resposta, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) 

dias.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100632 Nr: 827-65.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB-18.076

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106219 Nr: 3886-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO AMANCIO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL-DNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSÉ CANDINI - OAB:OAB/MT 

8036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I.Recebo os embargos por serem tempestivos (CPC, art. 738).

II.Intime-se o exequente para impugnar, no prazo legal (art. 740 do CPC).

III.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89269 Nr: 2194-61.2017.811.0012

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GONÇALVES BEZERRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102660 Nr: 1873-89.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 
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subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98061 Nr: 7413-55.2017.811.0012

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE CORREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, 

TONIKO ASSUNTA MORINISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65965 Nr: 1224-66.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SILVIA PINTO RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65715 Nr: 1036-73.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA MOREIRA DA SILVA SALES, CARLA 

BEATRIZ PEREIRA, LEONTINO ALVES DA SILVA, LÁZARO ALVES 

FERNANDES, RUSA VIEIRA NEVES, ENI MARIA TRICHES NUNES, 

SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA, VANDERLENE MARIA DE OLIVEIRA 

SILVA, VALERIA MAGNA GONZAGA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRYZK 

BRAGA - OAB:15.429-MT, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18.069-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37267 Nr: 826-27.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SALVADOR ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66960 Nr: 2017-05.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NX GOLD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8.406-BA, WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:14186/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29309 Nr: 3752-83.2008.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE GOMES DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Analisados os autos, observa-se terem sido juntados dois pedidos de 

cumprimento de sentença.

Recebo o pedido de fls. 375/380 nos moldes solicitados, uma vez que se 

trata de honorários advocatícios.

Com relação ao pedido de cumprimento de sentença de fls. 366/373, 

tratando-se de hipótese de liquidação de sentença, intime-se a parte 

exequente para adequar seus pedidos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 17506 Nr: 115-95.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDILEUZA CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, LEIRIVON CAETANO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE 

- OAB:, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835, 

DIOGO GONÇALVES DE OLIVEIRA MOTA - OAB:28.816-GO, IRON 

FRANCISCO DA SILVA - OAB:7137/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - OAB:2.626/GO

 Vistos.
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Em razão de ter restado infrutífera a conciliação entre as partes, intime-se 

a parte exequente para manifestação quanto ao pedido formulado pela 

executada Brasil Veículos em audiência de conciliação (fl. 871), bem como 

requerer o que for de direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66078 Nr: 1305-15.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TULIO DA SILVA FERNANDES, MARCELO 

OLIVEIRA NEGREIRO, ONIVALDINA TOMAS DA COSTA, NESVAN 

RODRIGUES DA COSTA, NILTON MARTINS DE CARVALHO, NOEMI 

VEDOVATTO BONFANTI, SÁVIO LUIS FARIAS RODRIGUES, VANDER LUIZ 

DIAS MATOS, SEBASTIÃO REIS DA CRUZ, VALDEMAR CARLOS DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65627 Nr: 980-40.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GARCIA DA SILVA, ESPOLIO DE MARIA 

APARECIDA MOREIRA PINTO, M. V. P. DE O., MARIA LAURINDA DE 

SOUZA, MARIA DAS DORES SILVA, MARIA DO CARMO FREITAG, 

MARILENE CELESTINO NASCIMENTO, MARINON ALVES DE MORAES, 

MATILDE DE SOUZA NASCIMENTO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34107 Nr: 178-81.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37656 Nr: 1215-12.2011.811.0012

 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: ERONDINO RODRIGUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 1559-85.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 1409-07.2014.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA VITORINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 

- OAB:4415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 64: no caso, o ônus da notificação é do advogado e não do juízo.

Assim, a renúncia formalizada pelos procuradores da parte ré somente 

produzirá os efeitos desejados depois da efetivação da comunicação ao 

mandante e da influência do prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do 

art.112, §1°, do Código de Processo Civil.

Desta forma, o (s) advogado (s) continuará (ão) a defender o seu cliente 

até prática do mencionado ato.

Por outro lado, intime-se a parte exequente para manifestação em cinco 

dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66829 Nr: 1901-96.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2376, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, 

MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22723 Nr: 1192-08.2007.811.0012
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO CALCARIO DO VALE LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - OAB:167-713-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada e a empresa Shalon, por meio de seus 

advogados, via DJe, para manifestarem sobre a petição e documentos de 

fls. 258/264.

Em tempo, defiro o pedido contido no item 05 de fl. 259 e determino a 

expedição de ofício ao Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM, para que informe este juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, se a 

Mineração Calcário do Vale Ltda cedeu/transferiu seus direitos minerais à 

Mineração Shalon Ltda, encaminhando-se, se possível, cópia dos eventos 

282/281 e 249 do processo de n°. 867.28/2010.

Instrua-se o ofício com cópia dos documentos de fls. 261/264.

Com a resposta, vista às partes para ciência e manifestação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38694 Nr: 2238-90.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA, AILTON 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Certifique-se a intimação do Banco do Brasil, conforme determinado na 

decisão de fls. 244.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20350 Nr: 2365-04.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RIO VERMELHO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, HUMBERTO SOUSA LIMA FALCONI - OAB:, 

MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - OAB:6.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão juntada 

à fl. 241, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88049 Nr: 1425-53.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR EUGENIO CURTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 190209.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 06/11/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83616 Nr: 3682-85.2016.811.0012

 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: FVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ANSELMO BICUDO 

PAULA SOUZA JUNIOR - OAB:17474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 190218.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 03/12/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92714 Nr: 4128-54.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO SAVEGNAGO, SEBASTIÃO 

EDSON SAVEGNAGO, MURILO PAIS SAVEGNAGO, RODOLFO PAIS 

SAVEGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111, 

PAULO SILLAS LACERDA - OAB:12798, TULIO MORTOZA LACERDA - 

OAB:15.039-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos à 

ref. 56 e 57.Por fim, no que tange ao pedido formulado pela parte autora à 

ref. 66, defiro-o parcialmente, para fins de averbar junto à matrícula do 

imóvel n. 17.321, CRI local, a existência da presente ação e a arrematação 

feita pelos autores e ocorrida na data de 18 de abril de 2017 (fls. 

23/25).Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

para fins de averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91155 Nr: 3306-65.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY JUVÊNCIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 34: Defiro o pedido.

Expeça-se o competente mandado de penhora e avaliação, conforme 

pugnado em petição Retro.

Após, intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77703 Nr: 790-09.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIA ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 
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OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97673 Nr: 7203-04.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO JADVAS SILVA, EULER JOSÉ GUIMARÃES, 

BARBARA MARIA DA SILVA, HUGO LUIZ DORNELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para complementar o recolhimento das custas 

inicias, fazendo-o de acordo com o provimento 11/2018 da CGJ-MT, tabela 

B, de acordo com o qual, para os processos de valor inestimável, será 

recolhido o mínimo de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos).

Fixo prazo de 15 dias. Desde já defiro parcelamento em até 4 prestações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99447 Nr: 142-58.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Antes de realizar audiência de instrução, necessária a apreciação 

do pedido de produção de prova pericial, conforme requerido na 

inicial.Passo ao saneamento do feito.Analisando os autos, entendo não 

ser possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se encontram 

presentes nenhuma das hipóteses do art. 355 do Código de Processo 

Civil.O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os 

requisitos para a obtenção do benefício perseguido.As partes já foram 

intimadas para especificarem as provas, nos termos do art. 357, §2º, do 

CPC.Defiro a produção de prova pericial.Faculto as partes a apresentação 

dos seus quesitos e indicação de assistente técnico para a perícia, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenham tomado tais 

providências.Nomeio perita médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido 

Barzotto, que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado 

na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.Intime-se a 

perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar dia, hora e 

local para realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado 

com cópia da inicial e dos eventuais quesitos a serem apresentados pelas 

partes.Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, 

hora e local agendados.Considerando a importância da perícia técnica, o 

tempo a ser dispensado e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a 

Resolução n° 558 do Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em 

R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão 

pagos pela autarquia nos moldes da mencionada resolução. O laudo 

deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir da data do 

exame. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação.Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual 

pedido de prova testemunhal e demais providências.Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000423-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

LUCIAMAR MENEGAT CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JARETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000423-94.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: LUCIAMAR MENEGAT CAETANO REQUERIDO: EDUARDO 

JARETTA I. Nos termos do art. 751 do Código de Processo Civil, cite-se e 

intime-se o(a) interditando(a) para interrogatório que designo para o dia 02 

de outubro de 2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

II. Postergo a análise do pedido de curatela provisória para após a 

realização da audiência. III. Intimem-se os que deverão comparecer à 

solenidade. IV. Ciência ao Ministério Público. Nova Xavantina/MT, 21 de 

agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-43.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Número do 

Processo: 8010274-43.2015.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. 

REQUERENTE: VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL REQUERIDO: UNIVERSO 

ONLINE S/A, TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, mormente após a análise dos 

Embargos de Declaração apresentados pela PRIMEIRA reclamada no Id 

9087424, entendo que as razões expostas nos embargos encontram 

guarida e outro caminho não há a não ser acolher os embargos de 

declaração, com efeitos infringentes. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, a primeira reclamada sustenta com razão que há 

omissão entre a fundamentação e dispositivo da sentença (Id 8768803 ) 

referente a impossibilidade de entender qual das requeridas foi condenada 

nos termos da sentença, ou ainda, se ocorreu erro material, do qual 

seriam ambas as Rés condenadas, vejamos: “Isto posto, OPINO PELO 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Sugiro a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.(...)” 

(g.n.) Com efeito, pelos fundamentos da sentença houve reconhecimento 

de que as requeridas agiram, de forma ilícita e, inegavelmente, violaram o 

patrimônio moral da parte requerente, causando lesão a imagem ante a 

exposição de seus dados a terceiros não habilitados. Ante o exposto, 

ACOLHO os presentes embargos opostos pela PRIMEIRA reclamada, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. Por conseguinte, passo a 

proferir sentença analisando a controvérsia posta nesta lide em 

substituição à sentença do Id 8768803: “Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em síntese alega o 

requerente que a empresa OI lhe ofertou serviço de internet de “10 

megas”, pelo valor de R$ 59,90, sendo composto por R$24,90 do provedor 

UOL e R$ 35,00 da internet. Foi dito ainda pelas requeridas que não havia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 542 de 791



disponibilidade de provedor gratuito, por este motivo teria que contratar os 

serviços da UOL, que posteriormente ligou para o requerente apenas 

confirmando os dados pessoais e financeiros que havia passado para a 

empresa OI. Após, recebeu outra ligação onde informaram ser da 

assistência técnica autorizada da OI, pedindo a confirmação dos últimos 

dígitos do cartão de crédito. Desconfiado de tantas ligações o requerente 

se negou a passa-las. Foi importunado por cerca de 10 a 20 ligações 

diárias solicitando a confirmação de seus dados. Em contestação a 

empresa TELEMAR alega não ter detectado nenhuma irregularidade capaz 

de gerar dano à parte requerente, estando ativos e em pleno 

funcionamento os planos contratados. A requerida Universo Online alega 

em contestação que houve devida prestação dos serviços contratados 

pelo requerente, disponibilizando ao mesmo todos os benefícios que lhe 

foram ofertados, inexistindo conduta que cause qualquer dano ao mesmo. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Inicialmente OPINO pela retificação do polo passivo da demanda, para que 

passe a constar TELEMAR NORTE a correta denominação da Requerida 

LESTE S/A, qual seja, OI S/A. Bem como, seja cadastrado como 

procurador judicial da empresa Universo Online S/A para recebimento de 

intimações e citações a Dra. Rosely Cristina Cruz, OAB/MT 20.347-A com 

endereço eletrônico: publicacoes@neolaw.net.br Opino ainda pela 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6 do CDC, ante a 

verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte 

requerente. Conforme se verifica nos autos, houve a venda casada do 

serviço de internet oferecido pela empresa OI S/A, com o provedor de 

internet fornecido pela empresa Universo Online S/A. Tal prática é notória, 

ocorrendo em todo o País, sendo inclusive ambas as empresas 

condenadas em diversos Procons e advertida e multadas pela ANATEL 

por tais práticas, sendo alvo de diversas reclamações em sites como o 

www.reclameaqui.com.br Uma rápida procura nos sistemas de busca da 

internet a respeito da venda casa praticada pelas empresas nota-se que 

há reclamações e evidencias de tal abuso em todo território nacional. Há 

ainda o fato de que, sem a autorização do requerente, a requerida OI S/A, 

passou dados bancários e cadastrais a segunda requerida. Por si só tal 

fato põe em risco a imagem e honra do requerente, vulnerabilizando-o a 

golpes de empresas e agentes maliciosos. Insta ressaltar que a 

responsabilidade das referidas requeridas como fornecedores 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). 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 a requerente. O fornecimento de dados sigilosos do 

requerente a terceiros violam a intimidade e privacidade, atingindo os 

direitos fundamentais sacramentados pela CF/88 em seu art. 5º. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

As requeridas agiram, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violaram 

o patrimônio moral da parte requerente, causando lesão a imagem ante a 

exposição de seus dados a terceiros não habilitados. O compartilhamento 

sem autorização dos dados da requerente com outras empresas constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso Inominado 

RI 002675878201381600210 PR 0026758-78.2013.8.16.0021/0 (Acórdão) 

(TJ-PR) Data de publicação: 08/12/2014 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE 

DOCUMENTOS. FORNECIMENTO DE DADOS A TERCEIROS. DANO À 

IMAGEM E À HONRA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. 

QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS ADOTADOS POR ESTA TURMA 

RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. , 

decidem os Juízes integrantes da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, 

conhecer e dar provimento ao recurso, nos exatos termos deste voto. 

(TJPR - 1Âª Turma Recursal - 0026758-78.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - 

Rel.: LEO HENRIQUE FURTADO ARAÚJO - - J. 25.11.2014) O dano moral é 

in re ipsa, e o nexo causal necessário é o compartilhamento de dados do 

requerente com outras empresas. Quanto à reavaliação dos valores da 

fatura entendo como pertinente os valores cobrados pelos serviços, eis 

que não houve reclamação quanto a qualidade ou quantidade dos 

serviços prestados. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR as 

requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos ou pessoalmente na ausência destes.” Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79161 Nr: 1842-07.2017.811.0044

 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: Paulo Alberi Ferst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Paulo Alberi Ferst ajuizou uma ação de aposentadoria por idade rural em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos 

autos, pelas razoes expostas às fls. 04/10.

Em síntese sustenta que é trabalhador rural, sempre dedicando na lavoura 

desde os tempos de criança, primeiramente em Santa Catarina e 

posteriormente nesta Comarca de Paranatinga/MT, bem como ter idade 

necessária para pleitear o beneficio previdenciário, todavia seu pedido foi 

indeferido na esfera administrativa.

 Ao final pede a condenação do requerido para lhe conceder 

aposentadoria a partir do requerimento administrativo.

Juntou documentos à fls. 12/35.

 A autarquia devidamente citada apresentou contestação fls. 38/50.

O feito foi saneado fls. 57.

Realizada a primeira audiência fl. 60, ocasião em que tendo em vista a 

ausência das testemunhas e partes foi novamente redesignada, fl. 60.

Realizada audiência na data de hoje, as partes bem como seu advogado, 

não compareceram.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado.

Inicialmente conseguindo que por duas vezes a parte autora e suas 

testemunhas não compareceram nas audiências designadas (fl. 60) e na 

presente audiência, o que demonstra desinteresse na produção da prova 

oral.

 Trata-se de ação previdenciária, objetivando a parte autora aposentadoria 

rural por idade em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

O autor pleiteia a concessão do beneficio previdenciário, pois informa que 
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sempre se dedicou a lavoura e hoje conta com idade suficiente para 

usufruir o beneficio.

 Entretanto, a parte autora não trouxe aos autos elementos mínimos para 

aferição de suas alegações, pois sequer compareceu nas audiências 

designadas, juntamente com suas testemunhas, o que dificulta o 

reconhecimento do beneficio pleiteado.

 Destarte, apesar de a ação tratar de concessão de beneficio 

previdenciário por idade rural e o autor alegar idade e tempo de trabalho 

rural suficiente para adquirir o beneficio, todavia, a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito.

Igualmente, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Desse modo, não se verificando a comprovação de qualquer atitude 

atentatória aos direitos de personalidade da parte Reclamante perpetrados 

pela demandada, tenho que esta seja circunstância que conduz à 

improcedência do pedido.

Sobre esse ponto observo que o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo do direito recai sobre o autor, na forma do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

A regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no momento de se 

proferir a sentença, adota um critério objetivo na apreciação da prova já 

que o juiz, no exercício da autoridade estatal, não pode a seu arbítrio 

escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório 

nas vezes em que a parte, no caso o autor, por omissão, não tenha 

trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura 

sobre o deslinde do feito. Em outras palavras, por não ter o autor 

produzido à alegada prova de suas declarações, ele deixará de ser 

beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse, 

pois não se deu ao trabalho de produzir prova nesse sentido.

Apenas para melhor compreensão do tema registro que a regra do ônus 

da prova na doutrina alemã ficou conhecida como Normentheorie , 

seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

Segundo a doutrina alemã cabe ao autor provar, unicamente, os fatos 

constitutivos de seu direito, o que não foi feito, cabendo, por sua vez, ao 

réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

No Brasil, esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

“Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença 

não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se 

ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a 

conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela 

advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada 

como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a 

fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele 

à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, 

sem necessariamente excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil 

Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de 

provar deve o autor arcar com as consequências decorrentes de sua 

omissão, repito, deixará de ser beneficiado com a consideração do fato 

afirmado como de seu interesse.

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos formulados na petição 

inicial, e faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários diante da gratuidade.

 P. I. C.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000459-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

 

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 acerca da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON MIRANDA LACERDA (AUTOR(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO (ADVOGADO(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 acerca da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000536-49.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

VALERIA BORGES ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

PARANATINGA - PARANATINGAPREV (RÉU)

 

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 acerca da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

FREDERICO PEIXOTO DE BRITO (AUTOR(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 acerca da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000515-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (AUTOR(A))

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA CERTIDÃO Impulsiono estes autos com a finalidade de que 

seja intimado a parte autora acerca da decisão retro. Paranatinga/MT ,21 

de agosto de 2018. JULIANA MIRANDA MAGALHAES CORREA Analista 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (66) 35731506

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000539-04.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RUBIA DA SILVA (EMBARGANTE)

VONEY RODRIGUES GOULART (EMBARGANTE)

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

FATIMA APARECIDA DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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 acerca da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000624-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSIMAR LOULA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA (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 acerca da decisão retro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68342 Nr: 979-85.2016.811.0044

 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: Agromata Nutrição Animal e Representação Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Produtos Agropecuários Carion 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da Certidão de fl. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68342 Nr: 979-85.2016.811.0044

 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: Agromata Nutrição Animal e Representação Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Produtos Agropecuários Carion 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que ao tentar realizar o cadastro 

no PJE para novo envio da carta precatória de fl. 33, inserindo-se 

primeiramente o CNPJ da parte autora fornecido nos autos, o sistema 

indicou como empresa NEVADA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Assim, 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 que indique, no prazo de 10 (dez) dias, seu CNPJ correto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55266 Nr: 1234-14.2014.811.0044

 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: Kele Raiane Neres Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 55264 Nr: 1232-44.2014.811.0044

 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: Joana Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 54026 Nr: 155-97.2014.811.0044

 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: Enezio José de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 87964 Nr: 1454-70.2018.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 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 

correspondência devolvida fls. 23/26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61987 Nr: 1457-30.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato Menck Cintra, Maria Luiza Antunes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Abel
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:65111/SP, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da contestação fls. 181/194, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89397 Nr: 2208-12.2018.811.0044

 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: Margarida Inacio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 89300 Nr: 2180-44.2018.811.0044

 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: Dionisio Joaquim de Araújo

 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.: 89223 Nr: 2148-39.2018.811.0044

 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: Laurindo Pereira 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.: 89204 Nr: 2131-03.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Gomes Ribeiro de Freitas

 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.: 89040 Nr: 2054-91.2018.811.0044

 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: Vilma dos Santos Alecrim

 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.: 89038 Nr: 2052-24.2018.811.0044

 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 Salete Stuch

 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.: 89035 Nr: 2049-69.2018.811.0044

 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: Nelci de Fátima Portela

 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.: 89034 Nr: 2048-84.2018.811.0044

 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: Garcina de Figueiredo Martins

 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.: 89004 Nr: 2029-78.2018.811.0044

 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: Arzelina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 88997 Nr: 2023-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Marques David
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 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.: 88684 Nr: 1865-16.2018.811.0044

 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 Jesus de Amorim Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 88508 Nr: 1780-30.2018.811.0044

 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: Josefa Maria Santana Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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

 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.: 88404 Nr: 1698-96.2018.811.0044

 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: Simpliciana da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, 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.: 82254 Nr: 3454-77.2017.811.0044

 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: JOSÉ OSNI PIRES TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 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.: 77980 Nr: 1246-23.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranatinga Tur LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Ferreira Lima, Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Joel Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54490 Nr: 582-94.2014.811.0044

 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: Sirlei Pereira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 89397 Nr: 2208-12.2018.811.0044

 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: Margarida Inacio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 89300 Nr: 2180-44.2018.811.0044

 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: Dionisio Joaquim de Araújo

 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.: 89223 Nr: 2148-39.2018.811.0044

 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: Laurindo Pereira 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.: 89204 Nr: 2131-03.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Gomes Ribeiro de Freitas
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 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.: 89040 Nr: 2054-91.2018.811.0044

 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: Vilma dos Santos Alecrim

 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.: 89038 Nr: 2052-24.2018.811.0044

 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 Salete Stuch

 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.: 89035 Nr: 2049-69.2018.811.0044

 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: Nelci de Fátima Portela

 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.: 89034 Nr: 2048-84.2018.811.0044

 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: Garcina de Figueiredo Martins

 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.: 89004 Nr: 2029-78.2018.811.0044

 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: Arzelina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 88997 Nr: 2023-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Marques David

 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.: 88684 Nr: 1865-16.2018.811.0044

 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 Jesus de Amorim Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 88508 Nr: 1780-30.2018.811.0044

 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: Josefa Maria Santana Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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

 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.: 88404 Nr: 1698-96.2018.811.0044

 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: Simpliciana da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, 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.: 82254 Nr: 3454-77.2017.811.0044

 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: JOSÉ OSNI PIRES TRANSPORTES LTDA EPP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 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.: 77980 Nr: 1246-23.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranatinga Tur LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Ferreira Lima, Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Joel Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54490 Nr: 582-94.2014.811.0044

 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: Sirlei Pereira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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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JUDICIÁRIA GRATUITA, Casamento]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA APARECIDA NUNES Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) 

citada(s) REQUERIDO: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, quanto aos termos da AÇÃO DE DIVÓRCIO que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, resposta, 

caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. Despacho/Decisão: em anexo. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE BOTTEZEL DA ROSA, 

digitei. Paranatinga/MT, 21 de agosto de 2018. MAIRLON DE QUEIROZ 

ROSA Gestor Judiciário Assinado digitalmente SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3573-1506

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANIBAL MANOEL LAURINDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

FLORISBERTO LEAL (REQUERIDO)

JESSE BENEDITO EMIDIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALMIR ROGERIO DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALMIR ROGERIO DE MOURA - MT13853/O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 07/11/2018 Hora: 14:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Bem 

como, Intimar da r. decisão proferida.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 173680 Nr: 6306-36.2018.811.0013

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das recentes alterações introduzidas na Instrução Normativa n.º 

02/2011, INTIME-SE o requerente a apresentar os dados pessoais do 

sócio da pessoa jurídica beneficiária.

Apresentados os dados, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor, para 

certificar que a guia não foi utilizada para distribuição ou ajuizamento da 

ação, ou ainda se houve recolhimento indevido, a maior ou em duplicidade.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 169238 Nr: 4609-77.2018.811.0013

 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: Getúlio Miranda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente acerca dos documentos juntados na Ref. 20. Em 

seguida, ao arquivo, com baixa.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136070 Nr: 1988-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODILIO PIMENTA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Ermerson 

Espinosa Jovio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29.11.2018, às 

13h30, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107964 Nr: 5392-74.2015.811.0013

 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: SANTA EUNICE CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, David 

Celson Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozilde Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Dantas Encenha - 

OAB:OAB/MT 9978A

 Dê-se vistas ao embargado quanto à petição de Ref: 29.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160348 Nr: 611-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER DOUGLAS GNOATTO 

- OAB:OAB/MT 4606

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir, 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107668 Nr: 5273-16.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA COSTA LEITE

 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:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126444 Nr: 6455-03.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionário Públicos Municipais de Pontes 

e Lacerda - SINFPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que emende a inicial apresentando o correto valor 

da causa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149278 Nr: 7545-12.2017.811.0013

 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: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLLINE PEREIRA DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ V. BITENCOURT - 

OAB:OAB/MT 24.070

 Mesmo que o autor não tenha impugnado, indefiro o pedido de 

chamamento ao processo, tendo em vista que, inicialmente, não há provas 

que comprovem a solidariedade passiva do chamado para formação de 

um litisconsórcio passivo facultativo.

Diante disso, intimem-se as partes para que indiquem quais provas 

pretendem produzir no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138796 Nr: 3158-51.2017.811.0013

 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: Gilmar de Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Montilha de Lima, Rosangela dos Reis 

Figueiredo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Diga o requerente sobre os bens indicados pelo requerido à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111190 Nr: 591-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima de Souza Borges, Luiz Olair 

Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Dias - 
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OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153388 Nr: 9605-55.2017.811.0013

 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: Disal Administradora de Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. E. COSTA LACERDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do não recolhimento das custas, julgo extinto o feito, nos termos do 

art. 485, IV, CPC.

Arquive-se com o cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141436 Nr: 4221-14.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Lima

 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:

 Trata-se de embargos de declaração que visa o esclarecimento da data 

de início do benefício.

Conheço e acolho os embargos para esclarecer que no conforme a 

sentença, o beneficio é devido desde a data mais antiga, ou seja, o 

indeferimento administrativo do dia 14/03/2014.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154886 Nr: 10345-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito até abril de 2019, conforme o requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148350 Nr: 7147-65.2017.811.0013

 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 do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de busca de bens pelo poder judiciário, cabendo ao 

banco autor indicar bens à penhora.

Intime-se o exequente para indicar bens à penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131481 Nr: 8782-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanete Ernesto Duarte Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Dê-se vistas ao autor para que indique conta bancária para depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167441 Nr: 3838-02.2018.811.0013

 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: JOAO DOS SANTOS GOMES

 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25.10.2018, às 

17h00, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168069 Nr: 4158-52.2018.811.0013

 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: ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25.10.2018, às 

16h45, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83261 Nr: 4957-08.2012.811.0013

 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: Eslaine Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Aurélio Júlio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar os herdeirtos, através de seu advogado constituído, para retirada 

no prazo de 05 (cinco) dias, dos formais de partilha expedidos, 

consignando que decorrido o prazo, os autos serão remetidos ao arquivo 

com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58566 Nr: 4131-50.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Conceição Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Seixas Filho - 

OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 3732-16.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cremilda de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58730 Nr: 4296-97.2010.811.0013

 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: Marly Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Ao requerido para que se manifetse acerca da proposta da requerente 

em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81802 Nr: 4002-74.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana 

de Rio ranco - Ccoperb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239

 Conheço dos embargos vez que tempestivos, e os acolho para suprir a 

omissão na sentença e fixar os honorário sucumbenciais em 15% sobre o 

valor da causa, dainte do zelo dos profissionais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57597 Nr: 3162-35.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida do Nascimento Pinheiro Gonçalves, 

Jose Augusto Pinheiro Gonçalves, Jessica Pinheiro Gonçalves, Rosana 

Cristina Pinheiro Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ace Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT, MINA ENTLER CIMINI - OAB:

 Defiro o requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80635 Nr: 2760-80.2012.811.0013

 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): Luiz Carlos Dan - ME., Luiz Carlos Dan

 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: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Indefiro o requerido, devendo o exequente apresentar bens à penhora.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157017 Nr: 11312-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores - não identificados., ENERGISA 

MATO GROSSO - Distribuidora de Energia S/A, CAB Pontes e Lacerda 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INVASORES - NÃO IDENTIFICADOS.. 

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: Deferida a medida liminar e, a fim de se verificar 

eventual futura desobediência à determinação judicial, requer seja, desde 

já, constatada a situação atual por intermédio de oficial de justiça, se 

possível auxiliado por fiscais do Meio Ambiente e obras do Município, 

juntando-se aos autos seu relatório dos locais; Requer-se provar o 

alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial perícias, 

vistorias, inspeções judiciais no local, juntada de documentos, depoimento 

seus representantes legais e oitiva de testemunhas, cujo rol será 

oportunamente informado Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,000 Termos 

em que pede e espera deferimento. Pontes E Lacerda – MT, 28 novembro 

de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos.O Município de Pontes e Lacerda - MT propôs a 

presente Ação Civil Pública com pedido de liminar em face da ENEGISA, 

CAB – PONTES E LACERDA – LTDA e de INVASORES INDEFINIDOS 

sustentando que:“Conforme fotos em anexo (tiradas no local) os 

Requeridos efetuaram e efetuam desmatamentos, (na serra do Patrimônio) 

através do corte das árvores e aterramentos no local, que é de 

preservação ambiental permanente, e cometem crimes conscientes, e 

devem ser obrigatoriamente impedidos de quaisquer construções. Na 

margem da serra do Patrimônio, os Invasores estão destruindo as matas 

ciliares, (fotos em anexo), que vai ocasionar deslizamentos, com 

possíveis mortes de pessoas e danos irreversíveis ao meio ambiente que 

poderão ser irreversíveis, por tais motivos devemos tocar as devidas 

precauções agora e não esperar acontecer. Esse é o pedido da Liminar, 

para que todos as construções sejam embragadas pelo Poder Judiciário, 

para que o Município possa aplicar o seu poder de polícia, com base na lei 

e na decisão do Judiciário. POR EXEMPLO: "o desmatamento está se 

dando em todo o circula da serra do Patrimônio, considerada de 

preservação permanente e patrimônio do Município, destruindo as demais 

formas de vegetação natural situadas ao longo da serra e nascentes 

d'água, mais propriamente, a nascente do córrego marechal Rondon, e as 

construções estão nas encostas de inclinação superior a 25º grau, (vinte 

e cinco graus), o que fere a legislação vigente sobre aos Recursos 

Naturais. As invasões, se dão por pessoas que, sem qualquer licença dos 
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órgãos competentes, (SEMA, Secretaria de meio Ambiente; Secretaria de 

Obras; da Secretaria de Planejamento) vendem e constroem na margem da 

serra e inclusive na faixa de domínio da BR 174, de responsabilidade de 

DENIT.”. Narra ainda que:“Excelência as empresas - CAB e ENERGISA, de 

forma indireta estão fomentando as invasões, pois não cumprem a lei e 

fazem as instalações de energia e água, sem que o morador comprove 

que realmente é proprietário, e só pode ser feito com a escritura de 

compra e vendo, a lei de parcelamento do solo Municipal e Federal proíbe o 

uso de contratos de Compra e Venda para justificar a propriedade, e com 

essa atitude as empresas estão fomentando as invasões em áreas das 

reservas ambientais e áreas de reservas pertencentes ao Município. Faz 

provas a imagem de satélite juntada nos autos, da quantidade de área já 

invadida, e deve ser barrada novas construção no local, pois está 

causando impactos ambientais irreparáveis a própria população e a 

todos.”.Juntou os documentos necessários.Ao final, pede liminarmente, 

inaudita altera parte, a determinação em face dos requeridos da obrigação 

de fazer condizente com:a) Que os invasores cessem imediatamente 

quaisquer construções e desmatamento, aterramento, ou qualquer outra 

forma de destruição vegetação na área objeto desta ação;b) Que as 

requeridas ENEGISA e CAB – PONTES E LACERDA – LTDA não façam 

quaisquer ligações de energia ou água no Município, sem a devida 

comprovação de escritura pública em nome dos proprietários, e que sejam 

obrigados a cortar todas as ligações irregulares nas áreas de APPs, ou 

seja, ligações feitas sem a escritura pública dos proprietários. Intimado, o 

‘parquet’ pugnou pela concessão dos pedidos requeridos liminarmente.É o 

relatório. Decido.No procedimento cautelar a cognição é sumária, visando, 

tão-só, apurar a ocorrência dos requisitos fumus boni iuris e periculum in 

mora, não sendo possível analisar, com profundidade, a prova existente, 

visto que necessário é aguardar o contraditório, para que não haja 

adiantamento de decisão com base em argumentos e provas unilaterais. 

Nesse sentido, lição do mestre Frederico Marques:“A prestação 

jurisdicional cautelar tem por fim garantir o êxito do outro processo, em 

seu todo, e complexivamente, compondo, assim, litígio entre o requerente 

da medida cautelar e o requerido. De outro lado, o processo cautelar, 

procurando garantir em seu complexo, de modo direto e imediato, ao 

processo principal, também assegura, indireta e mediatamente, a aplicação 

do direito material de que o Juiz serve para compor a lide no processo de 

conhecimento ou de execução. A pretensão provável, portanto, que 

constitui pressuposto do processo cautelar, acaba sendo protegida por 

este, quando o Juiz, com a prestação jurisdicional, procura afastar o 

‘periculum in mora’.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. 4º, pp. 

331/332)Diante disso, resta claro que a tutela cautelar visa a proteção do 

próprio processo, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade em se 

realizar um exame unilateral das provas produzidas, já que ao processo 

que se visa garantir, necessita-se verificar não a existência ou 

probabilidade de direito subjetivo material, mas o direito da parte ao 

processo. Deve-se apurar a existência de um fato que ameace não um 

provável direito subjetivo material, mas a ocorrência da possibilidade de 

tornar-se ineficaz o processo. A par dessas considerações, passo a 

analisar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento 

da liminar no presente feito.Neste momento cabe afirmar que diante de um 

juízo de probabilidade e verossimilhança das alegações deduzidas na 

inicial entendo que se mostram presentes os requisitos do fumus boni iuris 

e periculum in mora.Nesse aspecto, registro que os documentos 

acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se 

encontra, fica evidenciado a urgência no deferimento da presente 

medida.Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, resta caracterizado, vez que 

demonstrado que o loteamento em questão não atende aparentemente os 

requisitos requeridos pela Lei Federal nº 6.766/79.Ainda por perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresenta que o não 

deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil 

reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida.Não é de se 

olvidar que a continuidade das construções e a manutenção das 

construções no local objeto da lide pode gerar danos irreversíveis em 

razão do não atendimento do Plano Diretor Municipal, bem como à Lei 

Orgânica deste Município, ocasionando prejuízos ao retorno ao ‘status quo 

ante’ e a terceiros.Diante disso, entendo que a liminar vindicada encontra 

respaldo legal.Posto isso, DEFIRO o pedido liminar ‘inaudita altera parte’ 

para que:a) Que os requeridos invasores indefinidos cessem 

IMEDIATAMENTE quaisquer construções e desmatamento, aterramento, ou 

qualquer outra forma de destruição vegetação na área objeto desta 

ação;b) Que as requeridas ENEGISA e CAB – PONTES E LACERDA – 

LTDA não façam quaisquer ligações de energia ou água na área objeto da 

lide, sem a devida comprovação de escritura pública em nome dos 

proprietários, e que sejam obrigados a cortar todas as ligações irregulares 

nas áreas de APPs, ou seja, ligações feitas sem a escritura pública dos 

proprietários, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. FIXO MULTA DIÁRIA 

PARA CADA REQUERIDO EM R$ 1.000,00 EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO.Citem-se as partes requeridas com as advertências 

para apresentar resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato.Citem-se ainda, 

por Edital com prazo de vinte dias, os invasores indefinidos para que, 

querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, integrem à lide.Realizada a 

citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao autor para 

impugnação.Dê-se ciência ao MPE.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168023 Nr: 4128-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO GREGORIO PEREIRA, Cpf: 

88651746172, Rg: 12942235, solteiro(a), tratoista, Telefone 65996471820. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 774,04 (Setecentos e setenta e quatro reais e quatro 

centavos)

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por Edital com prazo de vinte 

dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154830 Nr: 10308-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON ARRUDA DA SILVA, Telefone 

65996711774. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 553 de 791



pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais)

Resumo da Inicial: MURILO MAUREL LANA DA SILVA, menor, nascido aos 

16.12.2016, representado por sua genitora ANDREIA LANA DA SILVA, 

brasileira, solteira, do lar, RG n° 2235647-9 SSP/MT e CPF nº 

062.091.781-46, residente e domiciliada na Rua 14 de Fevereiro, nº 243, 

bairro Centro, Pontes e Lacerda/MT, CEP 78.250-000, com telefone (65) 

99914-6559 ou (65) 99237-3340, por meio da DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo Defensor Público que esta 

subscreve, vem respeitosamente, a presença de vossa excelência, 

propor AÇÃO DE ALIMENTOS em face de CLEITON ARRUDA DA SILVA, 

brasileiro, solteiro, demais dados ignorados, com endereço na Rua Dois 

(casa branca de esquina, na COAHB próxima ao Corpo de Bombeiros), na 

cidade de Pontes e Lacerda/MT, CEP 78.250-000, com telefones de 

contato (65) 99671-1774, pelas seguintes razões: 1. Dos fatos - O réu é 

pai do requerente e se recusa a prestar a assistência necessária para o 

sustento do autor, transferindo toda a responsabilidade para a genitora. 

Sendo o réu maior e capaz, plenamente apto a se inserir no mercado de 

trabalho, pode contribuir com prestação equivalente a 32,01% do salário 

mínimo vigente no país, o que perfaz o valor atual de R$ 300,00 (trezentos 

Reais), e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias 2. 

Do direito - 2.1 Do dever de prestar alimentos Na forma do art. 1.630 do 

Código Civil, os filhos menores estão submetidos ao Poder Familiar, a ser 

exercido pelos pais. Tal poder é um munus que impõe ao seu titular, dentre 

outros deveres, o de dirigir a criação e educação do menor (art. 1.634, I, 

CC). Para o atendimento do dever de direção da criação do menor, devem 

os pais atuarem em todos os aspectos relevantes de formação, inclusive 

no da garantia das condições econômicas para desenvolvimento do 

infante. Justamente por isso que, nos casos em que a guarda dos filhos 

está sendo exercida de maneira unilateral por um dos pais, cabe ao outro 

contribuir com prestação alimentar periódica, não se eximindo da 

responsabilidade decorrente do poder familiar. Assim, garante o Código 

Civil, em seus arts. 1.694, caput, e 1.696, o direito de o filho exigir a 

prestação alimentar do pai que voluntariamente não a atende. Inclusive, 

todos os direitos resguardados à criança devem ser tratados dentro de 

uma ideologia de prioridade absoluta e máxima proteção, tanto que o texto 

constitucional, em seu art. 227, dispõe que “é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Seguindo a linha da 

Constituição, o estatuto da criança e do adolescente reitera, em seus arts. 

4º e 6°, que “na interpretação desta Lei levar-seão em conta os fins 

sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento“, o que revela a 

importância da prestação alimentar com forma de preservar a integridade 

física e psíquica do alimentário. Deste modo, não podem os pais se eximir 

das responsabilidades inerentes ao poder familiar, sob pena de ofender a 

fórmula constitucional da dignidade humana, constante no art.1°, III, da 

CF/88, como fundamento da República Federativa do Brasil e de deixar de 

cumprir com os deveres decorrentes do poder familiar. 2.2 

Estabelecimento do quantum – inversão do ônus da prova - Uma vez 

delimitado o dever alimentar, resta estabelecer o quantum da prestação, 

que será encontrado com base no binômio necessidade do infante e 

possibilidade do genitor. Sendo o autor criança, contando com apenas dez 

meses de idade, sua necessidade é presumida, sendo situação de 

alimentos obrigatórios estabelecidos em razão do poder familiar. Em 

linguagem clara, a obrigação alimentícia ou obrigação de sustento (de 

manutenção) consiste na fixação de alimentos com base no poder familiar 

imposto, de maneira irrestrita, aos pais (biológicos ou afetivos). 

Naturalmente, como se funda no poder familiar, é ilimitada. (Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil, v. 6, p. 784. 

Juspodivm: 2012) Já a possibilidade do réu é patente. Trata-se de pessoa 

maior e capaz, plenamente apto a se inserir no mercado de trabalho. 

Ademais, importante observar que quanto à prova das condições do 

requerido, apesar de se tratar de fato constitutivo do direito do autor, deve 

ser adotada a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova, impondo 

ao próprio réu demonstrar nos autos suas condições. O CPC, em seu art. 

373, §1º, aduz: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 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. Pelo texto 

normativo é possível perceber que o juízo tem autorização para alterar o 

responsável pela produção da prova quando ficar demonstrado que a 

parte contrária teria maior facilidade de demonstrar os fatos. Comentando 

tal dispositivo, a doutrina: Também é possível a redistribuição judicial do 

ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revelar-se que a obtenção 

da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte 

em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus da prova feita 

pelo juiz visa à concretização da ideia de que o ônus deve recair sobre 

aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir. 

(Fredie Didier Jr. et al. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, p. 128. 

Juspodivm: 2015) Nota-se que a situação é de aplicação do princípio da 

cooperação no âmbito do direito probatório. Uma vez que o processo 

estabelece uma comunidade de trabalho entre as partes e o Estado-Juiz, 

percebendo este último que a demonstração de um fato é de extrema 

facilidade para uma das partes, poderá determinar que ela o faça, ainda 

que, originariamente, o ônus não fosse dessa parte. No caso dos autos, 

patente é que a demonstração da renda do requerido por ele mesmo é de 

extrema facilidade, sendo que a inversão do ônus da prova se mostra, 

como visto, totalmente cabível. Logo, considerando as condições 

narradas, deve a fixação ser de 53,36% do salário mínimo vigente no país, 

o que perfaz o valor atual de R$ 500,00 (quinhentos Reais) e mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras tais como saúde, despesas 

odontológicas e materiais escolares. 2.3 Da tutela antecipada A 

antecipação dos efeitos da tutela, nas ações de alimentos intentadas com 

base no poder familiar, segue regra própria trazida pelo art. 4º, caput, da 

Lei 5.478/68: Art. 4º As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo 

alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor 

expressamente declarar que deles não necessita. Pelo dispositivo 

transcrito é possível concluir que nas ações de alimentos o periculum é 

presumido, cabendo a parte demonstrar, apenas a probabilidade do direito. 

E tal probabilidade deve ser demonstrada através de documento que 

permita concluir pela existência do poder familiar alegado. No caso, há 

prova documental da existência de poder familiar do réu em face do autor, 

consistente na certidão de nascimento anexa a esta petição inicial. Assim, 

preenchido o requisito legal, a prestação alimentar deve ser fixado in limine 

litis, garantindo ao autor que já tenha garantida sua subsistência no curso 

da relação processual. 3. Do pedido -Ante o exposto requer: a) o 

recebimento desta petição, com a fixação imediata de prestação alimentar 

em favor do autor, no quantum de 32,01% do salário mínimo vigente, na 

forma do art. 4º, caput, da Lei de alimentos; b) a citação do réu para que 

apresente resposta no prazo legal ou reste inerte e sofra as 

consequências do não atendimento de tal ônus; c) a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 373, §1º, do CPC, determinando-se ao réu que 

faça prova de seus rendimentos; d) a procedência do pedido para que 

seja o réu condenado a prestar os alimentos, confirmando a tutela 

antecipada deferida, 32,01% do salário mínimo vigente, que perfaz 

atualmente uma quantia de R$ 300,00 (trezentos Reais) e mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras tais como saúde, despesas 

odontológicas e materiais escolares, a serem depositados em conta 

bancária a ser informada pela coautora; e) a intimação do Ministério 

Público para atuar no feito (art. 178, II do CPC); f) condenação do réu nos 

honorários advocatícios (art. 85, caput, do CPC) e custas processuais 

(art. 82, §2º, CPC); g) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por 

não ter o requerente condições econômicas e/ ou financeiras de arcar 

com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família, consoante se infere da 

declaração de hipossuficiência anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e 

art. 99, §3º, ambos do CPC. Protesta provar os fatos narrados pelos meios 

de provas previstos ou não vedados em lei. Dá-se à causa o valor de R$ 

3.600,00. Nestes termos pede deferimento.
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Despacho/Decisão: Defiro o pedido de AGJ.Processe-se em segredo de 

justiça.Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.Fixo 

alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos rendimentos 

da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% dos 

rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte ao vencido à representante dos autores;Cite-se a parte ré (no 

endereço no verso – ou constante na inicial) para os termos da presente 

ação, cuja contrafé segue anexa, para querendo, contestar o pedido a 

partir da data designada, sob pena de presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial, bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da 

guarda provisória fixados.Intimem-se as partes para que comparecem à 

audiência designada acompanhadas de seus advogados.Intime-se o 

Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107964 Nr: 5392-74.2015.811.0013

 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: SANTA EUNICE CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, David 

Celson Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozilde Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Dantas Encenha - 

OAB:OAB/MT 9978A

 Defiro o requerido Ref.29

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 14422 Nr: 1409-24.2002.811.0013

 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: Cindya Izabelle Gomes de Oliveira, Carla Regiane 

Botelho Mariano, VGMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valter de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, para recolher o valor da distribuição das Cartas 

Precatórias expedidas para os Juízos de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT e Humaitá/AM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 7767 Nr: 1018-40.2000.811.0013

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução promovida por Banco do Brasil S.A. União em face 

de MOZART MOREIRA DO NASCIMENTO, fundada em Cédula Rural 

Pignoratícia.

 Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível, representada pelo incluso título de crédito.

 O requerido jamais foi citado, permanecendo os autos no arquivo desde 

2012, durante quase 6 anos.

Requerimento de desarquivamento por parte do exequente que pugna pela 

suspensão do feito.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum.

Verifica-se, no presente caso, que o processo foi protocolado neste Juízo 

em MAIO DE 2000 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada pelo 

exequente que permaneceu inerte, não indicando nenhum bem penhorável 

E SEQUER PROMOVENDO A CITAÇÃO DO REQUERIDO. E conforme é 

cediço o direito não socorre quem dorme - dormientibus non sucurrit jus.

Insta salientar que o processo permaneceu em ARQUIVO desde 

04/07/2012, sem que nenhuma medida pelo exequente tenha sido adotada, 

tempo mais do que suficiente para reconhecimento da prescrição 

intercorrente.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art. 219, §5º do CPC.

ISSO POSTO, Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente, com fundamento no art.40, §§4º e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40271 Nr: 2178-56.2007.811.0013

 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: Agro Industrial Anaiuná Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Corrêa Cardoso, Maurício Correa 

Cardozo, MÁRIO CORRÊA CARDOSO, JOSÉ FERNANDES, MARCOS 

PEGORARO, FÁBIO PEGORARO, JOÃO IBRAIM JABUR INVESTIMENTOS 

S/C LTDA., JOÃO IBRAIM JABUR, OMAR IBRAIM JABUR, CARLOS CESAR 

DA SILVA, LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, JOSÉ VALDIR PAUSE, 

TECNOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SIMÃO MIGDOL, Imaribo S/A 

Industria e Comércio, José Carlos Pisani, Paulo Roberto Pisani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Tavares Bussoletti - 

OAB:151991, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luiz Fonseca Nunes 

Ribeiro - OAB:PR 8.865, Gabriel Placha - OAB:30255/PR, Leila 

Mariucio Botta - OAB:240144/SP, Patrick Alves da Costa - OAB:MT 

7993B, Paulo Rogério Tsukassa de Maeda - OAB:PR 20.912, Vicente 
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de Paula Marques Filho - OAB:19901/PR

 Nos termos da legislação vigente, considerando a apresentação da 

contestação pela Defensoria Pública por negativa geral, impulsiono o 

presente feito com o fim de intimar a parte autora para que indique provas 

que pretenda produzir, dentro do prazo legal, conforme despacho de 

4/7/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90370 Nr: 2091-56.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Inácio de Souza

 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:

 Ao requernete para que se manifeste acerca da petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34894 Nr: 2353-84.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Gonçalves Santos, Ana Cadelária Kuchui 

Santos

 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:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63448 Nr: 3788-20.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sibele Correa Prado

 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:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87430 Nr: 5139-57.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iony Zandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v.acórdão.

Às partes para prosseguimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 15920 Nr: 2432-05.2002.811.0013

 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: Eliezer Silva Félix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste acerca da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80903 Nr: 3058-72.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62302 Nr: 2643-26.2011.811.0013

 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: Alcir Borsatti Rufatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença transitada em julgado, prestação jurisidcional encerrada nestes 

autos.

Deve a parte promover noiva demanda ou caso entenda ação rescisória.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117262 Nr: 2650-42.2016.811.0013

 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): República Bar e Grill Ltda-ME, Anderson Jhonni 

Moreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a parte requerida citada conforme 

juntada de certidão do oficial de justiça-ref.14, deixou o prazo transcorrer 

“in albis”, sem apresentar contestação ou resposta conforme certidão de 

ref.15, assim intimo o exequente para que indique bens à penhora, no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159378 Nr: 114-87.2018.811.0013

 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: RWLCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBLCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a parte requerida foi citada conforme 

juntada de certidão do oficial de justiça ref.31, tendo deixado o prazo 

transcorrer “in albis”, sem apresentar contestação ou resposta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36882 Nr: 4292-02.2006.811.0013

 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: Vellox S/A - Fomento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nelson Badziak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 
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OAB:18927/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159406 Nr: 134-78.2018.811.0013

 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 CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Aparecido Nunes - ME, Silvano 

Aparecido Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a parte requerida citada conforme 

juntada de certidão do oficial de justiça-ref. 25, tendo deixado o prazo 

transcorrer “in albis”, sem apresentar contestação ou resposta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44846 Nr: 1493-15.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jauru Transmissora de Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Maria Euridice Vieira 

Balbino, Rubilan Pereira Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A, Weder de Lacerda Silva Antonelli - OAB:MT/18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erendirah Maxima de 

Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT, Sandra Marisa Balbino da Trindade - 

OAB:3638/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 Ao exequente para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52128 Nr: 3564-53.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helmut Ruppin, Maria da conceição Barbosa 

Lajes Ruppim, WELLINGTON MARTINS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62076 Nr: 2416-36.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellmut Ruppin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:56.918/PR, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817 ou 198.04

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48803 Nr: 517-71.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Maria Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeon Rocha da Silva, Sebastiana Alves da 

Silva, Mara Silvia Barbosa de Freitas, Pedro Cesar Roque Faria, Ivania 

Maldonado Romam Faria, Elmisson Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B, Wilson Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125245 Nr: 5907-75.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Romeu Redivo, Domingos Gilberto 

Redivo, Gerson Redivo, Euder Gilmar Redivo, GEZO JOSÉ REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

Dê-se vistas aos apelados para que apresentem as contrarrazões 

recursais no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136861 Nr: 2319-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO FELIX AMARILHA

 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:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154222 Nr: 10019-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Certifico que a contestação juntada aos autosé tempestiva, portanto abro 

vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140988 Nr: 4049-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117029 Nr: 2571-63.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117015 Nr: 2565-56.2016.811.0013

 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: JHONATTAN ALMEIDA MONTILHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Dê-se vistas para os memoriais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93723 Nr: 4769-44.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL LOPES DE OLIVEIRA, Josefa Tavares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17671/O

 Trata-se de objeção de pré-executividade promovida por Adiel Lopes de 

Oliveira em face de Banco Bradesco S.A.

Aduziu, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos de 

conta-salário..

Por sua vez, devidamente intimida a excepta impugnou, alegando que não 

há provas de que se trata de valores impenhoráveis.

É o breve Relatório.

A "exceção de pré-executividade" ou “objeção de pré-executividade” 

consiste na possibilidade do devedor, independentemente de penhora ou 

embargos, em qualquer fase do procedimento, submeter ao crivo do Poder 

Judiciário, nos próprios autos de execução, matéria atinente aos 

pressupostos processuais, condições da ação e nulidades ou defeitos do 

título executivo, desde que evidentes e flagrantes e suficientemente 

provadas de plano.

 Logo, são passíveis de argüição pela via estreita do presente remédio 

processual, qualquer questão atinente aos chamados pressupostos 

processuais e às condições da ação, bem como, toda matéria atinente à 

prescrição, decadência, coisa julgada, pagamento ou novação, isto é, 

aquelas previstas nos incisos IV, V e VI do art. 267 do CPC.

O executado busca através da presente exceção de pré-executividade 

sustentar que os valores ora bloqueados seriam provenientes de 

conta-salário, contudo, não há qualquer prova que corrobore tal assertiva, 

logo, allegatio et non probatio que non allegatio.

Por tudo o exposto, conheço da presente objeção de pré-executividade e 

não a acolho.

 Publique-se. Intimem-se as partes.

Prossiga-se a execução, devendo, após as partes serem intimados para 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85989 Nr: 3616-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria Tosta Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Estado de 

Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114006 Nr: 1588-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Pinto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francivaldo Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado do requerente para se manifestar da certidão do 

oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 4833-69.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leuzy Dias Pompermayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, karla karolina Aparecida dias Pompermayer - 

OAB:15965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Diante do prolongamento da presente liquidação de sentença designo 

REAL PRASIL perícias para elaborar os cálculos na forma do acórdão 

proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Intime-se para que aprewsente honorários e assuma o compromisso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49117 Nr: 481-29.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Jorge Amádio Fernandes Lima - 

OAB:4037, Juel Prudêncio Borges - OAB:MT/3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 INTIMAÇÃO NO DJE

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

3.430,66 (três mil e quatrocentos e trinta reais e sessenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 391. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.715,33 (um mil 

e setecentos e quinze reais e trinta e três centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 1.715,33 (um mil e setecentos e quinze reais e trinta e 

três centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 558 de 791



de Arrecadação e Arquivamento.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80250 Nr: 2325-09.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVSR, ABdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2325-09.2012.811.0013 Cód-80250

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Weverton Vinicius Silva Ricardo e Adriana Bernardo 

da Silva Poquiviqui

PARTE REQUERIDA: Arley Fagundes Ricardo

INTIMANDO (A, S): Requerido (a): Arley Fagundes Ricardo, Cpf: 

01907870156, Rg: 1825200-1 SSP MT Filiação: Aristacio Ricardo e Neuza 

Fagundes Chaves Ricardo, data de nascimento: 30/10/1985, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, convivente, Endereço: Fazenda Fortaleza 

- Retiro Fazendinha-9915-5051, Bairro: Rural, Cidade: Comodoro-MT

Requerido (a): Arley Fagundes Ricardo, Cpf: 01907870156, Rg: 1825200-1 

SSP MT Filiação: Aristacio Ricardo e Neuza Fagundes Chaves Ricardo, 

data de nascimento: 30/10/1985, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, convivente, Endereço: Fazenda Fortaleza - Retiro 

Fazendinha-9915-5051, Bairro: Rural, Cidade: Comodoro-MT

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$ 543,53, no prazo de 30 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de DE TER O VOSSO 

NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º 

DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

 Marcela Oliveira Moraes

 Gestor (a) Judiciário (a)

 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49313 Nr: 5543-50.2009.811.0013

 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: José Filho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a impugnação apresentada às fls. 178/188 é 

tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 1635-82.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Leandro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a impugnação apresentada às fls. 167/174 é 

tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 22-22.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Laudi Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 158/161, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166626 Nr: 3471-75.2018.811.0013

 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: Marcelo Valeriano Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, 

e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma.DEFIRO ao autor os benefícios 

da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do NCPC.Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC, ficando a exigibilidade 

de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3º, do mesmo “codex”. 

Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação do 

réu.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Por fim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162559 Nr: 1596-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Barbosa da Silva Chikami, ERICA SILVA 

CHIKAMI, MAILA SILVA CHIKAMI, RODRIGO SILVA CHIKAMI, LETICIA 

FURTADOO CHIKAMI DORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CHIKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403, DAINEZ NOGUEIRA MOREIRA - OAB:5006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, 

e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma.Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO os autores ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, 

uma vez que sequer houve citação do réu.Dispensado o registro na forma 
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do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167850 Nr: 4041-61.2018.811.0013

 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: FJNM, VLCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA NUNES ONOFRE - 

OAB:23519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, estando devidamente comprovado que existe outra ação 

idêntica a essa, com a mesma causa de pedir e de pedido, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, 

do Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 35/36).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE.Com o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º 

do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108224 Nr: 5477-60.2015.811.0013

 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: JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810/B, GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - 

OAB:10709

 Destarte, diante do acima exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, na forma do que preceituam o art. 485, VI, do Novo 

Código de Processo Civil.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, no entanto, tendo 

em vista a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita em 

seu favor, tal condenação fica suspensa, consoante art. 98, § 3º, do 

NCPC. DEIXO de condená-lo aos honorários de sucumbência, haja vista a 

inexistência de pretensão resistida na hipótese a ensejar a sua 

incidência.Em não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148683 Nr: 7264-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Oliveira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE o despacho proferido na ref. 22.

Para tanto, OFICIE-SE ao juízo da 1ª Vara desta Comarca para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, forneça cópia integral dos autos de nº 

896-65.2016.811.0013 de código 111983.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7488 Nr: 4461-91.2003.811.0013

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeir Batista do Carmo, Odete Ramos do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), a que foi condenados nos 

termos da r. sentença de folhas 239/240. Este valor deverá ser pago de 

forma única, sendo R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) para 

recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50060 Nr: 1402-85.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto Vellozo, Rodolfo Cesar 

Vasconcellos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Pinheiro da Silva, Ana Maria Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico e dou fé que, a despeito da manifestação da parte autora de fl. 

229, não consta dos autos o comprovante do recolhimento da diligência 

devida ao oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação já 

expedido. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a 

parte exequente para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114051 Nr: 1598-11.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070, Mayrla Thandra Martins - OAB:19699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando inércia da parte exequente, RETIFICO a parte final da 

decisão proferida à fl. 87, consequentemente, MANTENHA-SE os autos no 

arquivo provisório, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, 

quanto ao início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do 
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NCPC, findo o qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao agendamento do fim do referido 

prazo junto ao Sistema Apolo.

Na sequência, REMETA-SE o feito ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 110163 Nr: 141-41.2016.811.0013

 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: Lucia Coron Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85730 Nr: 3347-68.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clementina Messias de Oliveira, Maria de 

Lourdes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6.173, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 230 e, para tanto, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) 

dias ao exequente.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166841 Nr: 3563-53.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Aparecida da Silva - Me, Elaine Olimpio 

Pereira de Brito, Marco Antonio de Brito Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

pelo BANCO BRADESCO S.A. contra FATIMA APARECIDA DA SILVA-ME, 

ELAINE OLIMPIO PEREIRA e MARCO ANTÔNIO DE BRITO RIBEIRO.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 61/63 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fl. 62 [itens “6” e “7”].

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112827 Nr: 1150-38.2016.811.0013

 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: Marlene Nunes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 767-65.2013.811.0013

 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 Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Pratense Ltda, CLÉSIO CÉSAR 

SILVA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada 

para pagamento voluntário sem que houvesse manifestação. Assim, com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que 

se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61892 Nr: 2232-80.2011.811.0013

 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: Quiteria Vieira de Melo do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50490 Nr: 1737-07.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a informação de 

quitação do débito, conforme consulta no Setor de Precatórios anexa, e 

com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor, a se 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36932 Nr: 4343-13.2006.811.0013

 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: Christiane Cavalcanti de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Newton 

de Freitas Miotto, Neilton Braga Guimarães, Secretário Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor das manifestações da parte ré e do Ministério 

Público de fls. 184/186 e 188, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, 

abro vista dos autos à parte autora para que se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82675 Nr: 20-18.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a informação de 

quitação do débito, conforme consulta no Setor de Precatórios anexa, e 

com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor, a se 

manifestar no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172441 Nr: 5806-67.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando que foi oferecida a denúncia em desfavor de FERNANDO 

SILVA GONÇALVES e a ação penal tramita junto a esse juízo sob o nº 

6872-82.2018.811.0013 e que a prisão preventiva do denunciado ocorreu 

em 26/07/2018, entendo que a realização da audiência de custódia não 

atende o objetivo disposto no Provimento nº 12/2017/CM, em seus artigos 

1º e 2º, motivo pelo qual DETERMINO o seu cancelamento.

E considerando ainda que o feito cumpriu com o seu objetivo, 

PROCEDA-SE o seu arquivamento com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se com urgência.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175129 Nr: 6878-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Nogueira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Defesa e REVOGO a prisão 

preventiva de EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA, concedendo-lhe liberdade 

provisória, nos termos da fundamentação, mediante o compromisso de:a) 

Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone 

onde poderá ser localizado (residência e trabalho);b) Comparecimento a 

todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo 

endereço quando mudar a residência;c) Proibição de se ausentar da 

Comarca por período superior a 08 (oito) dias sem avisar o Juízo;d) 

Proibição de praticar novas infrações penais.EXPEÇA-SE o alvará de 

soltura em favor de EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA se por outro motivo não 

deva continuar preso.OFICIE-SE A Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, 

informando-a sobre o presente feito em desfavor de EDIMAR NOGUEIRA 

FERREIRA, com as principais cópias do APF.Na ocasião do cumprimento 

do alvará, o autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas resultará 

na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão 

(art. 282, §4º, última parte do CPP).Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175914 Nr: 7241-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos etc.

1- Certifique-se se a presente guia de recolhimento encontra-se de acordo 

com o disposto nos art. 105 e art. 106, da Lei nº 7.210/84 (Lei de 

Execuções Penais), bem como se há outros executivos de pena em 

andamento em relação ao recuperando.

2- Caso a presente guia de recolhimento esteja em desacordo com o 

disposto nos artigos mencionados no item 1, devolva-a à origem para a 

devida adequação.

3- Caso haja executivo em andamento em desfavor do reeducando, 

reúnam-se as guias conforme dispõem o art. 1.549 da CNGC-TJMT 

(“Sobrevindo nova condenação ao Reeducando à pena privativa de 

liberdade, qualquer que seja a pena imposta, serão a nova Guia de 

Execução e suas peças obrigatórias (artigo 106 da LEP) simplesmente 

juntadas nos autos da Execução já em andamento, anotando-se no 

Distribuidor e na autuação originária, procedendo-se ao cálculo de 

unificação das penas e doravante prosseguindo a Execução Penal em 

seus atos posteriores. Este procedimento será adotado tantas vezes 

quanto forem as condenações que sobrevierem à Execução Penal 

originária”) e art. 3º, §1º, da Resolução nº 113/2010 do CNJ (“Para cada 

réu condenado, formar-se-á um Processo de Execução Penal, individual e 

indivisível, reunindo todas as condenações que lhe forem impostas, 

inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução”).

4- Cientifique-se o Ministério Público da distribuição da presente execução 

penal, na forma do art. 106 §1º da LEP.

5- Após, volvam-me conclusos.

6- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175165 Nr: 6896-13.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT, Ramão 

Wilson Júnior - OAB:11702/MT
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 Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa e CONCEDO 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado MARCELO CUNHA LEITE, mediante a 

imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:1) 

Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado e não 

mudar de residência sem comunicar ao juízo;2) Proibição de frequentar o 

CLUBE RECREATIVO CANTÃO;3) Proibição de se aproximar a menos de 

200 metros da vítima e das testemunhas, bem como proibição de manter 

qualquer tipo de contato, sobretudo por telefone ou por 

terceiros.Expeça-se alvará de soltura em favor de MARCELO CUNHA 

LEITE, se por outro motivo não deva permanecer preso, DEVENDO SER 

CUMPRIDO NO 8º CIBM DESTA COMARCA.Oficie-se ao Clube Recreativo 

Cantão para que tome as providências necessárias para impedir o acesso 

do autuado às suas dependências até ulterior determinação deste 

juízo.Intime-se a vítima, por qualquer meio, da soltura do autuado e da 

medida cautelar diversa da prisão.Na ocasião do cumprimento do presente 

alvará, o autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas 

resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de 

sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP).Cumpra-se, com 

urgência.Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 2892-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

34 (trinta e quatro) dias a serem descontados da pena do reeducando 

JOÃO CARLOS BARGA.Nesta data foi realizado novo cálculo de pena, via 

sistema MGP (anexo), sendo que o tempo da reprimenda atribuída ao 

reeducando foi o proferido na sentença condenatória e reiterado na guia 

de execução penal definitiva, já considerado a detração aplicada pelo juízo 

que proferiu a sentença. Faz-se necessário o lançamento da “pena 

líquida” de 09 anos 03 meses e 02 dias, pois o sistema de cálculo de pena 

não admite que a data do campo INÍCIO DE CUMPRIMENTO seja inferior a 

data lançada no campo DETRAÇÃO/TÉRMINO. Ademais o sistema MGP 

reconhece como data base para progressão de regime e data base para o 

livramento condicional, a data lançada no campo INÍCIO DE CUMPRIMENTO, 

que conforme se verifica nos cálculos anteriores é o dia 14/06/2016, 

sendo que o reeducando está preso desde o dia 15/09/2015. Intimem-se 

Ministério Público e Defesa.Após a manifestação das partes, volvam-me 

os autos conclusos para análise e homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110590 Nr: 294-74.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 (...)1- Considerando o disposto no art. 453 do CPP, designo a Sessão 

Plenária para o dia 18/10/2018, às 09h00 (MT).2- Intimem-se as 

testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a data, horário e 

local da Sessão Plenária. Expeçam-se cartas precatórias para intimação 

dos residentes fora da Comarca e desde já consigno que tais 

testemunhas não são obrigadas a comparecer em Plenário, e caso as 

testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, não será a 

sessão redesignada, e serão exibidos os vídeos dos depoimentos por 

elas prestados na fase de instrução.3- A exibição de depoimentos 

prestados pelas testemunhas, ouvidas em fase instrutória, que não forem 

localizadas para depor em sessão plenária encontra respaldo no art. 473, 

§3º do CPP e não está elencada entre os impeditivos do art. 478 do 

CPP.Portanto, no que tange aos requerimentos ministeriais formulados às 

fls. 334 itens “b”, “c”, defiro a exibição da gravação dos depoimentos 

colhidos na fase do sumário. Quanto ao pedido de degravação, diante da 

notória falta de recursos humanos e por ir de encontro à própria ideia de 

gravação audiovisual, indefiro.4- Defiro o requerimento do item “d”, e 

determino que a Secretaria da Vara elabore certidão criminal 

circunstanciada atualizada em nome do pronunciado.5- Defiro 

parcialmente o requerimento do item “e”, e determino a formação de 

expediente contendo cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões 

posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do 

processo, conforme parágrafo único do art. 472 do CPP.6- A Diretoria do 

Foro deverá disponibilizar os objetos apreendidos (sobretudo armamento) 

para apresentação em plenário.7- Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.8- Requisite-se o réu preso.9- Cumpra-se, expedindo-se 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

 Ante o desejo do réu de recorrer da sentença penal condenatória, bem 

como a decisão de recebiento retro, nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007 - CGJ, abro vistas às defesas para apresentar 

as razões recursais, observando o prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000845-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26de setembro de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000778-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MATUCARE CHAVE (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

14h10min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000895-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALHA NASCIMENTO DE LIMA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000918-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCI LOPES VILELA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 

14h30min.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000857-17.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

OSMAIR TIAGO MAIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000857-17.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: OSMAIR TIAGO MAIA 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Ao requerente para que se manifeste em 10 

(dez) dias acerca da petição retro da parte promovida. Após, voltem os 

autos conclusos. PONTES E LACERDA, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-15.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALLAS CARDOSO RAMOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

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: 8010157-15.2016.8.11.0013 REQUERENTE: WALLAS 

CARDOSO RAMOS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Converto o julgamento 

em diligência. Designo audiência de Instrução e julgamento para 18 de 

setembro de 2018 às 13:30. Querendo as partes podem levar 

testemunhas, conforme a legislação pertinente, independente de 

intimação. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de agosto de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-49.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYBE PARREIRA GOUVEIA (REQUERENTE)

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao requerente para que se manifeste.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao embargado para contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JHONES MATIAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao promovente para que se manifeste.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000245-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Redesigno audiência de instrução e julgamento para 18/09/2018 às 14:00 

horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102865 Nr: 3296-86.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gedeon Rocha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pilati Alba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 Intimação do querelante e patrono para comparecerem a audiência de 

reconciliação para o dia 26.10.2018, às 13hs.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

HUGO ANTONIELLI BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 - Hugo Antonielli Braga 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, provavelmente vítima de fraude perpetrada por terceiros, que 

teriam falsificado seus documentos e consequentemente fraudado junto a 

referida instituição financeira. Da análise detida dos autos, bem como dos 
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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. 

Pontes e Lacerda/MT, 21 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-06.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (ADVOGADO(A))

NILDA MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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 DECISÃO Processo: 

1001000-06.2017.8.11.0013. REQUERENTE: NILDA MARTINS GOMES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela reclamante, alegando que há na 

sentença prolatada omissão com relação ao pedido de repetição do 

indébito. Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, a 

fim de que seja sanada a omissão suscitada. DECIDO. Recebo os 

presentes como Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos pela parte Reclamante, ora Embargante. Instado a 

apresentar contrarrazões o Embargado não se manifestou. 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. 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. Os Embargos de Declaração, não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas visa sanar 

determinado ponto. Analisando-se as questões postas em discussão nos 

presentes Embargos, concluo que o mesmo merece provimento, haja vista, 

que razão assiste à Embargante no que pertine a omissão observada. 

Conforme ID 11076745 a autora pagou o valor de R$ 196,96 (cento e 

noventa e seis reais e noventa e seis centavos), cobrados indevidamente, 

assim, procedente a repetição em dobro do indébito. Pelo Exposto, diante 

da doutrina apresentada, Julgo Procedente os presentes Embargos de 

Declaração, sendo cabíveis a repetição do indébito, CONDENO o 

reclamado a ressarcir o valor pago indevidamente em dobro já calculado 

em R$ 196,96 (cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do efetivo desembolso (Sumula 43 STJ), e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento. Expeça o alvará dos valores já depositados 

em nome da autora conforme petição ID 13953732. Expeça-se o 

necessário. Intimem-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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LAURA BAUER (REQUERENTE)

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 DECISÃO Processo: 

1000817-35.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA LAURA BAUER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme 

certidão retro, que a parte promovente foi devidamente intimada e não se 

manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a 

dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e 

economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se 

infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador 

de disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira 

específica e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não 

deixando, por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de 

acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do 

processo não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, 

realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não 

deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A 

aplicação do Código de Processo Civil aos processos de competência dos 

Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas 

hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale 

destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a 

toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à competência dos 

Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se 

que tal interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. 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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 DECISÃO Processo: 

1000827-79.2017.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCISCO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 
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que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta 

ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-10.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (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 DECISÃO Processo: 

1000754-10.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA NEUZA CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em 

Sentença. Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra 

paralisado há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado 

advogado que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. 

Consta ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi 

devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no 

§1º do art.51, que a extinção do processo nos casos previstos em lei, 

independe de prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

NOEL SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 DECISÃO Processo: 

1000831-19.2017.8.11.0013. REQUERENTE: NOEL SILVA MACEDO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em Sentença. Dispensado o Relatório na 

forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o 

procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora a 

parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da intimação para 

se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme certidão retro, 

que a parte promovente foi devidamente intimada e não se manifestou. A 

Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 
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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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010707-10.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR DIAS (REQUERENTE)

JOICE JERONIMO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010707-10.2016.8.11.0013. REQUERENTE: CLAUDEIR DIAS REQUERIDO: 

B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos em Sentença. Dispensado o Relatório na 

forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o 

procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora a 

parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da intimação para 

se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme certidão retro, 

que a parte promovente foi devidamente intimada e não se manifestou. A 

Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010717-54.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC DE ANDRADE (REQUERENTE)

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010717-54.2016.8.11.0013. REQUERENTE: JOANA D ARC DE ANDRADE 

REQUERIDO: JOSE FERREIRA DE LIMA Vistos em Sentença. Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme 

certidão retro, que a parte promovente foi devidamente intimada e não se 

manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a 

dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e 

economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se 

infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador 

de disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira 

específica e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não 

deixando, por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de 

acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do 

processo não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, 

realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não 

deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A 

aplicação do Código de Processo Civil aos processos de competência dos 

Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas 

hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale 

destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a 

toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à competência dos 

Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se 

que tal interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. 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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-90.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA (ADVOGADO(A))

MARILENE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010055-90.2016.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCIELE REIS DA SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta 

ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 
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aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE GARCIA LEAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

WILLIAM LEAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000013-33.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARTINS & MARTINS NETO 

LTDA REQUERIDO: WILLIAM LEAL DE OLIVEIRA, ARLENE GARCIA LEAL 

DE OLIVEIRA Vistos em Sentença. Dispensado o Relatório na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento 

virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora a parte 

Requerente tenha habilitado advogado que ciente da intimação para se 

manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme certidão retro, que 

a parte promovente foi devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BORGES LEANDRO (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 DECISÃO Processo: 

1000901-36.2017.8.11.0013. REQUERENTE: WANDERSON BORGES 

LEANDRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme 

certidão retro, que a parte promovente foi devidamente intimada e não se 

manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a 

dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e 

economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se 

infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador 

de disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira 

específica e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não 

deixando, por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de 

acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do 

processo não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, 

realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não 

deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A 

aplicação do Código de Processo Civil aos processos de competência dos 

Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas 

hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale 

destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a 

toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à competência dos 

Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se 

que tal interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. 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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-72.2017.8.11.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 568 de 791



Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCELENA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 DECISÃO Processo: 

1000918-72.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JUCELENA CANDIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme 

certidão retro, que a parte promovente foi devidamente intimada e não se 

manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a 

dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e 

economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se 

infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador 

de disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira 

específica e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não 

deixando, por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de 

acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do 

processo não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, 

realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não 

deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A 

aplicação do Código de Processo Civil aos processos de competência dos 

Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas 

hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale 

destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a 

toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à competência dos 

Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se 

que tal interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. 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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-95.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 DECISÃO Processo: 

1000910-95.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SILVANA CARNEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme 

certidão retro, que a parte promovente foi devidamente intimada e não se 

manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a 

dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e 

economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se 

infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador 

de disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira 

específica e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não 

deixando, por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de 

acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do 

processo não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, 

realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não 

deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A 

aplicação do Código de Processo Civil aos processos de competência dos 

Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas 

hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale 

destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a 

toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à competência dos 

Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se 

que tal interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. 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. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-68.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO MARCHETTI (EXEQUENTE)

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000054-68.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: WALDOMIRO MARCHETTI 

EXECUTADO: COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. A parte autora informou a desistência do feito, requerendo a 

extinção do processo. Assim, e ante seu requerimento, JULGO-O EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. 

Arquive-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. 

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, 13 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-68.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000970-68.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EBER DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA EM 

RAZÃO DA MATÉRIA – NECESSIDADE PERICIA Em contestação, a 

empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para 

processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, 

que dependeria de realização de prova pericial. A arguição não comporta 

acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para 

o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica 

acenada, assim como demonstrado o interesse de agir da parte. 

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do MÉRITO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Os pedidos do autor são procedentes em parte. 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. 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 dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. 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). (negritei). 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. Incidem no 

caso sub judice as normas da Lei 8.078/1990, por existir relação de 

consumo (artigo 2º c/c 22). In casu, trata-se de ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais promovida por EBER DOS SANTOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte 

Reclamante pleiteia reparação de danos imateriais e materiais, face a 

cobrança que julga ser indevida referente recuperação de consumo no 

total de R$ 578,67 (quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete 

centavos), que condicionou a suspensão indevida de energia elétrica em 

27/11/2017, na Unidade Consumidora 2263741-7. O valor 

supramencionado fora parcelado em 06 (seis) pagamentos iniciando-se os 

vencimentos em 29/09/2017. Diante a suspensão dos serviços e a 

necessidade de seu inquilo, providenciou o pagamento integral do valor 

cobrado referente aos meses a recuperar em 28/11/2017. Requereu a 

restituição deste valor e ainda indenização por danos morais pela atitude 

da reclamada. São fatos incontroversos nos autos a suspensão de 

energia elétrica (houve a confissão da reclamada, até mesmo aduzindo 

estar agindo legalmente) e sua religação. Firma-se como ponto 

controvertido a licitude da suspensão no fornecimento de energia da 

Unidade Consumidora, que ocorreu pelo não pagamento do parcelamento 

da cobrança de recuperação de consumo. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. CORSAN. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE 

INADIMPLEMENTO DA AUTORA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANOS 

MORAIS. O débito relativo à recuperação de consumo, por não refletir 

dívida atual, não deve servir à interrupção do abastecimento. Assim, deve 

ser mantida a determinação de restabelecimento do serviço, notadamente 

porque a consumidora vinha pagando suas faturas mensais. Inobstante a 

interrupção no abastecimento de água na unidade consumidora, a autora 

não esteve de fato privada do bem essencial, pois não estava residindo 

no imóvel. Dano moral, dessa forma, não configurado. Sentença de parcial 

procedência mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 

71006226021, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/09/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71006226021 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Data de Julgamento: 28/09/2016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2016) – grifei/negritei 

RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES - RESOLUÇÃO N. 

414/2010 ANEEL - CORRETA A RECUPERAÇÃO DO CONSUMO - 

VISTORIA - ATENDIMENTO DOS COMANDOS NORMATIVOS – 

IRREGULARIDADE NA SEGUNDA VISTORIA - SUSPENSÃO DOS 

SERVIÇOS - ABUSIVIDADE - SERVIÇO ESSENCIAL - COBRANÇA POR 

OUTROS MEIOS - DANO MORAL DEVIDO - REDUÇÃO DO QUANTUM - 

POSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A avaria no medidor de energia elétrica 

aliada à diminuição do consumo, autoriza a concessionária do serviço 

público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada 

pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda 

o enriquecimento sem causa, desde que atendidos os comandos 

normativos da ANEEL na Resolução 414/2010. 2 - No caso, a vistoria 

realizada em 04/04/2012 foi procedida conforme a Res. 414/2010, tendo 

sido constatado registro inferior ao efetivamente consumido no lapso de 

04/01/12 a 04/04/12. Correto o refaturamento de consumo pretérito no 

valor correspondente à média dos três maiores consumos registrados nos 

últimos doze meses. Todavia, a vistoria realizada em 28/03/2013 não 

atendeu aos critérios estabelecidos pela ANEEL, consubstanciando 

cobrança abusiva. 3 - Em que pese constada à irregularidade no medidor 

e legítimo o refaturamento, é vedado o corte no abastecimento para forçar 

o pagamento da dívida, pois a Concessionária deve exigir seu 

adimplemento por outros meios, implicando em ofensa à moral do 

consumidor a suspensão do serviço. 4 - O valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) é suficiente para reparar o dano sofrido e punir a fornecedora, de 

sorte que não cometa o mesmo equívoco. 5 - Tratando-se de relação 

contratual, o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação. 6 - O 

prequestionamento é ônus da parte, e não do julgador. (Ap 76034/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 07/10/2014) (TJ-MT - APL: 

00103414520138110003 76034/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 07/10/2014) – grifei/negritei APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE 

FATURAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO – VIOLAÇÃO DO CDC – DANO MORAL – CRITÉRIO 

OBJETIVO EXTRAÍDO DA COBRANÇA – JUROS A PARTIR DA DATA DO 

JULGAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. Não pode ser imputada ao consumidor por 

presunção a irregularidade detectada no medidor de energia, quando o 

laudo não indica se a irregularidade adveio de ação humana, tampouco 

fixa a data em que a anormalidade teria ocorrido. Incabível o corte do 

fornecimento de energia com base em valor estabelecido por estimativa 

(CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, IV, § 1º, I e II e 54, § 4º). Se a 

concessionária de energia cobra a fatura de energia por estimativa e 

interrompe o fornecimento de energia pelo seu não pagamento, a 

indenização é devida, porque se afigura caracterizado defeito na 

prestação do serviço (CDC, art. 14). Para a fixação do dano deve sopesar 

“as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do 

fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e 

pedagógico-punitivo do instituto.” (TJMT - RAC 18714/2011, 17.8.2011). O 

valor cobrado indevidamente deve servir como critério objetivo para 

arbitramento da reparação moral se não houve maior repercussão do ato 

danoso e o efeito pedagógico- punitivo já fora contemplado nas multas 

administrativas impostas pelo PROCON. O termo inicial dos juros 

moratórios, no caso de dano moral, deve incidir, assim como a correção 

monetária (Súmula 362 do STJ), a partir da data do julgamento em que foi 

arbitrada a indenização. Por fim, os honorários de sucumbência devem 
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remunerar dignamente o advogado, dentro dos parâmetros legais (CPC, 

art. 20, § 3º). (Ap 44282/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 

13/03/2014) (TJ-MT - APL: 00169583120078110003 44282/2013, Relator: 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 25/02/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014) – grife/negritei 

Depreende-se dos autos que de fato ocorreu a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica única e exclusivamente pelo não 

pagamento das faturas de parcelamento do valor atribuído a recuperação 

de consumo dos meses março a maio de 2017. Suspensão ocorrida em 

27/11/2017. E em consonância com a jurisprudência acima citadas, o 

referido corte em decorrência do não pagamento de valor estabelecido por 

estimativa enseja condenação por danos morais, diante da falha na 

prestação dos serviços. Pois bem. Assim, verte defeito no serviço 

prestado pela Ré com causa para o dano moral suportado pela parte 

Autora. O dever de indenizar os danos está estampado no parágrafo 

único, do artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito: 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. A conduta da parte Reclamada 

acarretou dano moral à parte Autora, sendo rompido o equilíbrio emocional 

do consumidor que foi surpreendido com a suspensão de fornecimento de 

energia elétrica, sendo notório que se trata de bem necessário a 

atividades relacionadas à própria subsistência já que estamos a tratar de 

fornecimento de bem essencial. A prova do dano é dispensada, pois 

presumido. A simples conduta do fornecedor, no caso concreto, leva ao 

dever de indenizar, estando isso pacificado na doutrina e jurisprudência. 

Assim, considerando-se todas as circunstâncias do caso, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, a vedação ao enriquecimento de uma parte em detrimento do 

empobrecimento de outra, as condições econômico-financeiras das 

partes, entende-se que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais é justo. No que tange aos danos materiais, colaciono as 

seguintes jurisprudências: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A 

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES – NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR 

DA FATURA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO 

(IN RE IPSA)– QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a empresa não demonstra que 

houve o efetivo uso da energia elétrica, fazendo cobrança com base em 

consumo fictício, impõe-se a readequação segundo a média de consumo. 

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da 

ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento 

de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de 

consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigos não pagos. (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG). O dano 

moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo 

desnecessária prova do prejuízo dele advindo. (Ap 33378/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017) (TJ-MT - APL: 

00030084020168110002 33378/2017, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2017, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2017) – grifei/negritei 

AGRAVO. ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A mera 

existência de avaria no medidor de energia elétrica, por si só, não 

comprova a mensuração a menor do consumo. Para proceder à 

recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova de registro a 

menor do consumo real. Recurso desprovido. (Agravo Nº 70056961246, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria 

Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AGV: 

70056961246 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2013) – grifei/negritei Desta 

forma, verifica-se nos autos que a reclamada não informa como procedeu 

o calculo que conduziu ao valor cobrado e que ensejou a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Não houve a media de consumo para se 

apurar o valor a ser recuperado. Por tanto, tenho que assiste razão o 

reclamante em contestar os valores pagos, sendo procedentes tambem o 

pedido de danos materiais. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial, para: DECLARAR a ilicitude 

da suspensão da energia elétrica da UC objeto dos autos, ocorrido em 

27/11/2017; CONDENAR a parte Reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a indenizar os danos morais sofridos 

pela Reclamante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; CONDENAR a 

parte Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A a restituir os valores cobrados a titulo de recuperação de consumo no 

valor de R$ 578,67 (quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete 

centavos), a titulo de danos materiais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do efetivo desembolso 

(Sumula 43 STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. 

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, 9 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARCILENE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000995-81.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIA MARCILENE 

MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - 

ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 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. PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA Ambas as 

reclamadas suscitaram ilegitimidade passiva, alegando a real responsável 

para figurar no polo passivo da demanda seria a CVC BRASIL Operadora 

e Agencia de Viagens S/A. A reclamada GIRUSTUR aduziu ser apenas 

intermediaria, que atua de forma comissionada, e ainda, que não foi a 

responsável pela negativação em nome da autora. A reclamada TUIUTUR 

assevera ser apenas representante da CVC BRASIL no ato da assinatura 

do contrato. No que pertine a preliminar de ilegitimidade passiva “ad 

causam”, a mesma não merece prosperar, uma vez que a compra da 

passagem aérea foi contratada junto às agências Requeridas. A 

responsabilidade, no presente caso, é objetiva e solidária, em razão da 

incidência do CDC à espécie (artigo 7º, parágrafo único, c/c 14). Rejeita a 

preliminar suscitada pelas requeridas. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas 

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 
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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 materiais, declaratória de inexistência de 

debito e nulidade de clausula contratual. Narra em apertada síntese, que 

por intermédio das reclamadas comprou passagem aérea somente de ida 

partindo de Cuiabá-MT, destino para Fortaleza – CE, pelo valor de R$ 

1.509,72 (um mil quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos), que 

tal quantia fora parcelado em 06 (seis) vezes de R$ 251,62 (duzentos e 

cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos). Que por dificuldades 

financeiras pagou apenas as duas primeiras parcelas, e requereu o 

cancelamento da compra. Aduz que obteve informação que seria 

necessário quitar mais uma parcela. Que assim procedeu. Que fora 

surpreendida com restrição em seu nome inscrita por AYMORE CREDITO 

no valor de R$ 754,86, incluso em 27/10/2017. Que tal quantia 

corresponde às parcelas restantes do valor da passagem que acreditou 

terem sido canceladas. 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. Cumpre 

ressaltar que embora devidamente citada a reclamada TUIUTUR deixou de 

comparecer em audiência conciliatória conforme termo de audiência ID 

12300236, embora tenha juntado contestação. O Enunciado nº. 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: Enunciado 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. (destaquei e 

negritei). Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, o 

comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se 

de pessoa jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica 

ser representada por preposto, caso contrário serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da lei 9.099/95: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 

(destaquei e negritei). Estando devidamente comunicado o réu da 

necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor.(grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na audiência de 

instrução e julgamento, deve ser imposto os efeitos da revelia. Assim, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RECLAMADA TUIUTUR. No entanto, 

tenho que tais efeitos não podem ser absolutos. Isso quer dizer, em outras 

palavras, que a revelia do réu, por si só, não determina a vitória do autor, 

embora redunde em efetivo domínio de posição de inegável vantagem, 

visto que ele — autor — está dispensado de qualquer esforço para provar 

os fatos afirmados. Não obstante, é relativa a presunção emoldurada no 

artigo 344, porque não fica o juiz de mãos atadas, “à aceitação de fatos 

inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios 

elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra a revelia” (cf. Barbosa 

Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 27ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 

2008, p. 97). A jurisprudência sobre essa questão abona a melhor 

doutrina. A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Agravo Regimental no Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo 

ministro Og Fernandes, assentou que: “A caracterização de revelia não 

induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo 

autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes 

em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o 

seu convencimento”. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA NÃO 

SÃO ABSOLUTOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

SOLICITAÇÃO DE FITAS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. DEVER 

DE EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DE GRAVAÇÃO POR TEMPO 

INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

CASSADA. 1. Em que pesem os argumentos da parte agravante, suas 

argumentações não merecem guarida legal. (...) . Cediço é que os efeitos 

da revelia não são absolutos, isto é, nem sempre quando o réu é revel os 

fatos articulados são considerados verdadeiros, uma vez que insta a 

necessidade da respectiva comprovação do que foi alegado. Não 

contestado o feito, a consequência processual é a configuração da 

revelia. A circunstância processual, no entanto, não provoca, 

forçosamente, o dever de o juiz acolher como verdadeiras as alegações 

do autor postas na inicial. Uma coisa é a revelia e outra, diversa, é o efeito 

que dela possa resultar. (...) (TJ-CE 00241188320098060001 CE 

0024118-83.2009.8.06.0001, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data 

de Julgamento: 14/03/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 

14/03/2018) – grifei e negritei. Ademais, se a contestação for 

extemporânea, deverá ser determinado o seu desentranhamento dos 

autos; mas apenas da peça de defesa, e não de eventuais documentos, 

inclusive da procuração, que a acompanham. Os suportes de prova 

exibidos serão considerados pelo juiz antes de proferir a sentença. Ainda 

que revel, o demandado poderá impedir o julgamento antecipado, desde 

que ingresse no processo a tempo de requerer a produção de provas 

(artigo 349). Nesse sentido, bem pontuou, a 4ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 

1.326.85-RS, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão: “A 

caracterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de 

veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das 

alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas 

carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. A Reclamada 

GIRUSTUR, esclarece que a compra das passagens aeres ocorreu em 

23/05/17, que em 08/08/2017 a autora procurou a empresa ré requerendo 

o cancelamento que fora repassado para a CVC BRASIL, que informou 

sobre a multa. Que em 09/08/2017 a autora retornou quando foi informada 

sobre a multa e que concordou com tal cobrança. Assim, pugna pela 

inexistência dos danos materiais e morais, mencionando que não recebeu 

as quantias ajustadas que são pagas diretamente para CVC, e ainda, que 

não foi a responsável pela inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

credito. In casu, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientes para formar o livre convencimento do juízo. Denota-se que a 

parte autora está irresignada com a cobrança da multa, e ainda requer a 

nulidade da “Clausula 4.3”. A este respeito assevero, a declaração da 

nulidade de tal clausula é impertinente a presente situação, pois é clara 

que se trata apenas para cancelamento “APÓS INICIADA A VIAGEM”, e 

sem muito esforço verifica-se que a autora e seus acompanhantes se 

quer chegaram a embarcar. Assim, improcedente o pedido de nulidade de 

tal clausula. Importante mencionar ainda, que no contrato apresentado pela 

própria autora, e por esta devidamente assinado, consta expressamente e 

de forma de fácil entendimento que “dada o seu caráter promocional, essa 

tarifa não está sujeita a nenhum tipo de reembolso”. Estando claro que as 

passagens adquiridas pela autora por serem promocionais continham tal 

ônus: “TARIFA POP ECNOMICA AVIANCA”. NESTE SENTIDO é atual 

jurisprudência dominante: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASSAGEM AÉREA PROMOCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO E REEMBOLSO. SENTENÇA 

MANTIDA. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em 

decorrência da negativa da empresa aérea em efetuar remarcação ou 

reembolso de passagem aérea adquirida por tarifa promocional. Danos 

materiais inocorrentes. A opção do autor pela tarifa promocional implica na 

aceitação das limitações impostas pelo desconto financeiro concedido. 

Condições claramente informadas, conforme a documentação das fls. 

38/40. Ausente prova constitutiva do direito do autor, ônus que lhe 

competia conforme o artigo 333, inciso I, do CPC, improcedentes os 

pedidos de ressarcimento de valores e danos morais. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, na esteira do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004733424, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin 

Bigolin, Julgado em 24/09/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004733424 RS, 

Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 24/09/2014, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

29/09/2014) – grifei/negritei RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM AÉREA 

PROMOCIONAL. CANCELAMENTO TEMPESTIVO DA PASSAGEM. 

COBRANÇA DE TAXAS E REEMBOLSO PARCIAL, NA FORMA DO ART. 7º, 

I DA PORTARIA 676/CG-5 DA ANAC (BILHETE DOMÉSTICO). VALOR 

ELEVADO DAS TAXAS EM PROPORÇÃO AO VALOR PROMOCIONAL 
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PAGO, MAS COM VALORES FIXADOS POR TRECHO CANCELADO, NOS 

TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO E NORMAS DA ANAC. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. Havendo previsão expressa de que o 

reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às 

eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação, 

inocorrentes os danos materiais, nos termos do art. 7.º, § 2.º da norma 

referida. A opção da autora pela tarifa promocional implica na aceitação 

das limitações impostas pelo desconto financeiro concedido, não 

assistindo razão ao pleitear a devolução do valor pago, com taxa inferior 

ao pactuado. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005081252, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 30/01/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005081252 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 30/01/2015, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2015) – 

grifei/negritei APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA DE PASSAGENS 

AÉREAS PROMOCIONAIS. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. SUJEIÇÃO ÀS 

REGRAS DA CONTRATAÇÃO. RESTRIÇÕES. LICITUDE. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. O consumidor deve arcar com o bônus e ônus de 

adquirir passagens aéreas com tarifas promocionais, ou seja, a compra 

com preços mais acessíveis mas, por outro lado, restrições e 

desvantagens em caso de cancelamento ou remarcação. Havia a 

informação clara nesse sentido ao consumidor, não restando 

caracterizada nenhuma prática abusiva a ensejar nulidade de cláusula. 

Ausente violação aos direitos de personalidade, não restam configurados 

os danos morais. Muito embora possa ter havido falha na prestação do 

serviço, não verifico a ocorrência de lesão a direito de personalidade da 

autora. A situação retratada configura hipótese de ocorrência de meros 

aborrecimentos e transtornos que não ultrapassam os dissabores da vida 

em sociedade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70066953316, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/07/2017). (TJ-RS - AC: 

70066953316 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

13/07/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/07/2017) – grifei/negritei Ademais, verifica-se que a 

negativação não fora por parte de nenhuma das reclamadas inseridas no 

polo passivo da demanda. Ausente a negativação decorrente de uma 

cobrança ilegítima, não há que se falar em reparação de danos, 

constituindo apenas mero aborrecimento que a vida cotidiana nos reserva. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante no que tange às atitudes das reclamadas desta demanda, 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. DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação proposta por ANTONIA MARCILENE 

MOREIRA DOS SANTOS em desfavor de GILBERTO DE OLIVEIRA 

TURISMO – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO - me e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. DEFIRO, os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da demandante. 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, 9 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000917-87.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SUZELAINE DE GOIS DA 

SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 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$ 6.540,80 (seis mil quinhentos e quarenta reais e oitenta 

centavos), negando qualquer vinculo com a empresa promovida, 

ressaltando que fora aluna da instituição mas quitou todos os débitos por 

meio de acordo extrajudicial. Requer ainda, os benefícios da justiça 

gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos 

órgãos de proteção ao credito. 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). Porem, embora mencione no 

bojo da peça vestibular que o comprovante de pagamento do acordo 

encontrar-se-ia anexo ao processo, inexiste tal documento provando a 

quitação. Há a referida proposta de acordo no ID 10562258 anexo pela 

própria parte requerente, e deste destaco a seguinte informação: que o 

pagamento seria por meio de boleto para 03/11/2015 no valor de R$ 

553,40 (quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos). E não 

há nos autos o referido titulo (boleto) e tampouco o comprovante de 

quitação. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno 

exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, houve utilização pois que a autora embora 

fosse beneficiaria do FIES, não se tratava de um financiamento de 100% 

da bolsa, e assim estaria inadimplente perante a instituição de ensino. 

Anexou o extrato dos valores que requer, bem como a improcedência da 

demanda. 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. 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. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SUZELAINE DE GOIS DA SILVA em 

desfavor de IUNI EDUCACIONAL 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. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte demandante. 

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, 9 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000002-04.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCA PALACE HOTEL 

LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Os pedidos da parte autora são procedentes em parte. 

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. Ainda que se trata de pessoa jurídica, tenho que em 

relação à utilização de serviços de telefonia se enquadra como 

consumidor ainda que seja pela Teoria Finalista Aprofundada. Neste 

sentido há de considerar o entendimento consolidado do STJ: 

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, ... 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, 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. Porquanto, verifica-se 

a relação consumerista no caso sub judice, sendo aplicáveis as diretrizes 

do CDC. 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 dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. In casu, 

trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. 

Narra a parte autora, em apertada síntese, que possui plano empresarial 

junto a reclamada, que na contratação fora oferecida linha 65 99259-8792 

para um de seus funcionários pelo valor mensal de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais). Que devido as faturas começarem a vir em valores muito acima do 

combinado houve o cancelamento dos serviços. Que a reclamada então 

lhe cobra uma multa no montante de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e 

cinquenta reais), com vencimento em 05/11/2017, conforme ID 11288888. 

Pugna pela aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, condenação em 

danos morais, deferimento da tutela antecipada para cancelar a cobrança 

da multa, bem como de eventuais cobranças que excedam o valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais). Em contestação a parte ré nega as 

disposições, argumentando se tratar de cobrança legitima, juntado ao 

processo contrato assinado com previsão de vigência de 24 (vinte e 

quatro) meses. Assevera que o autor contratou 03 (três) linhas pelo valor 

inicial de R$ 125,40 (cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos), mas 

que previa a cobrança de serviços excedentes. Declara a legalidade da 

multa pois que o autor teria seus serviços cancelados diante inadimplência 

do contrato firmado em 09/12/2016 e que o autor adquiriu o plano para 24 

(vinte quatro) meses. Pois bem. Analisando as provas produzidas no 

processo, que o referido contrato não havia a possibilidade de o autor 

adquirir a prestação de serviço por tempo inferior aos 24 (vinte e quatro) 

meses alegado pela ré. A ré tambem não logrou êxito em provar a legitima 

da cobrança no montante contestado pelo autor, pois que muito acima do 

valores pagos pelos serviços prestados mensalmente. Assim, o valor 

atribuído a multa se mostra desproporcional e sem qualquer respaldo legal 

e contratual que legitime tal cobrança. No entanto, embora o autora 

requeira indenização por danos morais, não há prova nos autos de como 

teria sofrido estes prejuízos imateriais. Aqui não se trata de danos in re 

ipsa, que prescindem de prova, pois trata apenas de uma cobrança 

irregular, sem expor o autor a situações humilhantes e constrangedores 

que uma negativação indevida poderia causar, mas que não ocorreu. Não 

há configuração do abalo moral. Por tanto, não assiste razão a parte 

reclamante. Não vislumbro situação fática que pudesse ensejar abalo 

moral passível de indenização. Neste sentido: REPARAÇÃO DE DANOS. 

CORSAN. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1 - A mera cobrança de multa não configura abalo a 

esfera extrapatrimonial, sob pena de banalizar o instituto. 2 - Inexiste 

prova de que o autor tenha sido submetido a circunstancia pública de 

humilhação ou que abalasse a sua moral. 3 - Dano não configurado. 4 - 

Decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003922960, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em 

19/07/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003922960 RS, Relator: José 

Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 19/07/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/07/2013) – 

grifei/negritei Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida de 

multa. Repetição do indébito. Dano moral. 1 - O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de erro justificável (art. 

42, § único, do CDC). Para a incidência da norma, necessário que seja 

provada a má-fé na cobrança. 2 - Mero dissabor, irritação ou 

aborrecimento, causado por cobrança, não causa dano moral passível de 

reparação. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 20150910204637 

0020260-80.2015.8.07.0009, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 
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19/10/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

25/10/2016 . Pág.: 1667/1712) – grifei/negritei ADMINISTRATIVO. DANO 

MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. DISSABORES. A reparação do 

dano moral pressupõe que a conduta lesiva seja de tal monta a provocar 

no lesado dor e sofrimento aptos a ocasionar modificação em seu estado 

emocional, suficiente para afetar sua vida pessoal e até mesmo social. O 

dano moral é aquele que, embora não atinja o patrimônio material da vítima, 

afeta-lhe o patrimônio ideal, causando-lhe dor, mágoa, tristeza. Na 

hipótese, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis enviou 

correspondência com cobrança de multa à pessoa errada (autora), eis 

que com nome semelhante. Contudo, não existem nos autos quaisquer 

evidências de uma intensidade de dor psíquica que possa caracterizar 

abalo moral. – grifei/negritei (TRF-4 - AC: 50170825920144047003 PR 

5017082-59.2014.404.7003, Relator: CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL 

JUNIOR, Data de Julgamento: 06/07/2016, QUARTA TURMA) Destarte, em 

razão da inversão do ônus da prova, vislumbro que a parte promovida não 

se desincumbiu de seu ônus. Não conseguiu provar que a cobrança da 

multa fora legitima, não anexou qualquer prova contundente de que estaria 

agindo em exercício regular de direito. Por quanto, entendo que medida 

que se impõe é de declarar a inexistência do debito referente a cobrança 

da multa no valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), 

sem que isto tenha em consequência a indenização por danos morais, já 

plenamente descartada pelos motivos acima descritos. Visto o autor não 

ter mencionado e nem provado que quitou tal cobrança, a devolução do 

valor não se aplica. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE do pedido 

inaugural, para declarar a inexistência do débito da parte autora com a ré 

descrito na inicial e debatidos neste processo, referente a cobrança da 

multa no valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais). 

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, 10 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000059-22.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LETICIA GUANEZ TEIXEIRA 

REQUERIDO: UNOPAR - UNIÃO NORTE DO PARANÁ 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 

questão preliminar, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

procedentes. 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. 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 dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

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). (negritei). 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. In casu, trata-se de ação de Indenização por Danos 

Morais promovida por LETICIA GUANES TEIXEIRA em face de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A incorporadora da União Norte do 

Paraná de Ensino LTDA - UNOPAR requerendo, em síntese, a condenação 

da reclamada a indenizar por danos morais em virtude de negativação 

indevida, visto inexistir qualquer debito em atraso da autora junto a 

instituição educacional, pugna pela inversão do ônus da prova nos termos 

do CDC, benefícios da justiça gratuita, tutela antecipada. A empresa 

reclamada nega as disposições, informa que as cobranças são legitimas. 

Ao final pugnou pela improcedência da ação por defender estar ausente o 

dano moral. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico 

que embora faça menção na peça contestatória sobre a legitimidade, e 

ainda que a parte autora não teria comprovado a quitação do debito, a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus, não provando que a 

cobrança não teria sido quitada, o que poderia ter feito pela apresentação 

de telas de seu sistema, não juntou ao processo prova cabal desta, não 

passando de mera conjectura defensiva. De outro norte, a autora embora 

não tenha o comprovante do pagamento, juntou no bojo da pela vestibular 

print do sistema atestando que as fatura inseridas no extrato 

SPC/SERASA foram dadas por recebidas pela ré. E ainda, asseverou que 

a rematrícula no semestre posterior seria obstada caso de fato houvesse 

alguma fatura em atraso. E ainda, há prova nos autos de que o nome da 

parte Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus pagadores, e que 

afirmar ter quitado tais cobranças. Em se tratando do chamado moral 

presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito de quem não é devedor, basta provar esse fato, não é 

necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de 

indenizar. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 
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ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). 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 Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE 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 da citação. Confirmo a ondem liminar deferida ID 11561247 nos 

exatos termos proferidos. DETERMINO a baixa das referidas cobranças 

em noma da parte autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste 

processo, por já ter sido pagos pela demandante. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita para a parte autora. 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, 10 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000153-67.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SONILDA MOREIRA 

FERNANDES SANTOS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO 

A reclamada arguiu a preliminar de PERDA DO OBJETO alegando que 

houve a entrega do produto. O autor impugna, alegando que até a 

presente data não houve a entrega, ressalvando que a autora procedeu a 

compra em loja física e não pela internet, de forma que para a 

comprovação da entrega seria imprescindível comprovante com 

assinatura da autora ou pessoa autoriza a receber, o que não ocorreu. No 

entanto, verifica-se que não houve a alegada perda do objeto uma vez 

que a ação não versa apenas sobre a restituição do valor pago pelo 

produto, mas sobre o descaso com consumidor. Assim, rejeito a 

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 nãohouve a entrega do 

produto adquirido pela parte Reclamante em loja física da reclamada, que 

fora pago o valor do produto, e a reclamada não cumpriu com o prazo de 

entrega e nem procedendo a devolução dos valores pagos, configurando 

dessa forma o ilícito. A parte autora detalha que adquiriu em uma das lojas 

da empresa ré um aparelho Smartphone Samsung Galaxy J5 Prime, pelo 

valor de R$ 615,12, em 25/11/2017, na semana promocional conhecida 

como Black Friday. Que a empresa se comprometeu em entregar o produto 

até 29/11/2017 e não ocorreu. Após, alegou que o produto havia acabado 

de seus estoques, que deveria a autora complementar o valor até R$ 

1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Verifica-se que o autor provou o 

pedido do produto n contrato 34039854, conforme ID 11729831, bem como 

provou o seu pagamento, ID 11729965. 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 
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caso, de relação de consumo stricto sensu, restou caracterizado o defeito 

do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. 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. O mestre Nehemias Domingos de 

Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris Síntese nº 47 – 

Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa do Consumidor é 

para o consumidor o que a Consolidação das Leis do Trabalho é para o 

trabalhador: ambas são legislações dirigidas a determinado segmento da 

população, visando a uma proteção especial aos mais fracos na relação 

jurídica. 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. 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 consumidora 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 pela Reclamante decorrente da demora, desconforto, 

aflição e transtornos a que foi submetido, por culpa da Reclamada, é 

passível de indenização. Neste sentido: “CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA. FALTA DE ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PEDIDO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS 

ANTERIORMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIRÇO. APLICAÇÃO 

DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. O VALOR 

INDENIZATÓRIO, ALÉM DE COMPENSAR O OFENDIDO, DEVERÁ 

REPRESENTAR PUNIÇÃO AO OFENSOR, PARA DESESTIMULÁ-LO DA 

PRÁTICA LESIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE.” (TJBA - Processo nº 6069-0/2003-1 - 

Relatora: Juíza Márcia Borges Faria - Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais – julgado em 25/04/2005). (negritei). 

“Recurso inominado. Responsabilidade Civil. Má prestação de serviço. 

Venda efetuada sem a entrega do bem. Dano moral. Indenização devida. 

Recurso não provido.” (TJBA – Processo JEITA-TAM-02642/05-1 – 

Relatora: Juíza Daisy Lago Ribeiro Coelho - Terceira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais – julgado em 21/03/2007). (negritei). 

“CONSUMIDOR. BRASIL TELECOM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DEMORA NA ENTREGA DE APARELHO CELULAR. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA OS PROBLEMAS COTIDIANOS. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71001228642, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Santanna, 

Julgado em 27/02/2007). (negritei). “Dano moral e material. Má prestação 

do serviço. Demora de dois meses na entrega de produto adquirido. 

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJBA - 

Processo: 333/06-1 - Relatora: Juíza Maria Carlota Sampaio dos Humildes 

Oliveira - Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais – julgado em 12/02/2007). (negritei). Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil dos Reclamados, 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 de que a demora injustificada para a entrega do produto 

causou aborrecimento ao reclamante. No tocante pedido de danos 

materiais, requerendo que a reclamada proceda a entrega do produto 

SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J5 PRIME, tenho que assiste razão a 

parte autora. Porquanto, caso assim não proceda, cabível será o 

ressarcimento dos valores pagos pelo produto, devidamente corrigidos 

monetariamente. 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 Procedente o pedido 

inicial, e CONDENO a Reclamada, ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à 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, tambem a partir desta decisão. 

CONDENO a Reclamada, a devendo proceder a entrega do produto 

adquirido no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou proceda a devolução dos 

valores pagos conforme ID 11729965, a 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, conforme súmula 43 STJ. 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 
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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: 1000060-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ROMULO BEZERRA PEGORARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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: 

1000060-07.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NAIR APARECIDA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, 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 por ausência de previa notificação de inscrição indevida junto a 

empresa demandada. Infere-se inscrição referente a R$ 341,68, sendo 

credo o Banco Pan S/A, incluso em 31/10/2017. Invoca a aplicação da 

Sumula 359 do STJ. A parte ré, em sua contestação, afirmou que houve a 

exclusão da inscrição em 29/03/2018 a pedido do Banco Pan referente a 

anotação objeto da lide de divida vencida em 20/08/2017. Sustenta a 

inexistência de responsabilidade, e ainda comprova que realizou 

comunicação previa a inscrição. Pugna pelo incidência da Sumula 404 STJ, 

destacando ser dispensável Aviso de Recebimento. E no bojo 

contestatório, bem como junto ao ID 12911767 colaciona as provas que 

realizou a previa comunicação no endereço fornecido pela instituição 

bancaria que requereu a inscrição. Os fatos afastam a pretensão de 

indenização por dano moral. NESTE SENTIDO: RECURSO INOMINADO. 

DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO NO 

SERASA. RÉ QUE JUNTA DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O 

ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS. SUMULA 359 E 

404 DO STJ. DESNECESSIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO. MATÉRIA 

INCONTROVERSA NO STJ E SUMULADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 03008511220168240082 

Capital - Continente 0300851-12.2016.8.24.0082, Relator: Janine Stiehler 

Martins, Data de Julgamento: 26/07/2018, Primeira Turma de Recursos - 

Capital) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ¿ 

PEDIDO POR DANO MORAL FORMULADO CONTRA O SERASA S.A. - 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO ¿ OBSERVÂNCIA DO DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ¿ 

REGULARIDADE DA CONDUTA ¿ ART. 43, § 2º DO CDC ¿ SÚMULA Nº 359 

E 404 DO STJ E Nº 93 DESTE TRIBUNAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

EXPEDIÇÃO ¿ SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 1- Ação que objetiva o 

pagamento de indenização pelo SERASA S.A., em razão de anotação do 

nome do autor nos respectivos cadastros negativos de crédito 

administrados pelos réus. 2- Alegação de ausência de comunicação 

prévia. Inocorrência. Demonstração de que o autor foi previamente 

notificado, na forma do art. 43, § 2º, do C.D.C. e da súmula nº 359 do eg. 

S.T.J. 3- Aplicação da teoria da expedição, adotada no entendimento 

sumular nº 404 do eg. S.T.J. e nº 93 deste Tribunal, sendo prescindível a 

prova do recebimento do aviso. 4- Não sendo do demandado a iniciativa 

de inclusão nos cadastros restritivos de crédito, não lhe pode ser cobrada 

a responsabilidade pelos danos causados por essa inserção, 

excetuando-se a obrigação do prévio aviso. 5- A obrigação do réu, 

prevista no art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, se limita à 

observância do dever de notificar o consumidor previamente e no 

endereço fornecido, comunicando que foi solicitada a inclusão de seu 

nome nos cadastros de maus pagadores, conforme se infere da redação 

do artigo sobredito, o que foi observado na presente causa. 6- Sentença 

mantida. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APL: 

04049449420088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 32 VARA CIVEL, 

Relator: MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 17/10/2012, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2012) RECURSO 

INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE. 1) SERASA. ARQUIVISTA QUE COMPROVA A 

REMESSA DA NOTIFICAÇÃO. A Súmula 359, do STJ, disciplina que "cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder a inscrição". Ao contrário do que possa dar a 

entender, o entendimento sumular de forma alguma indica ou sugere que a 

ausência de efetiva notificação pessoal gera por si só a indenização por 

danos morais. Tanto é verdade que a Súmula 404, da mesma Colenda 

Corte Superior, estabelece que "é dispensável o aviso de recebimento 

(AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu 

nome em banco de dados e cadastros". Desta forma, não se exige a 

prova de recepção por AR, mas tão somente do envio, a ser realizado nos 

endereços constantes no cadastro que está à disposição do organismo 

de proteção ao crédito. Realizado o envio da notificação pelo arquivista 

mostra-se satisfeita a sua obrigação, falecendo ao mesmo 

responsabilidade direta pela inscrição como se credor fosse, sem em 

momento algum tomado a iniciativa da anotação ou se responsabilizado 

pelo título que menciona como não pago, atuando apenas de forma "inerte" 

ao armazenar e repassar os dados registrados pelo suposto credor. 

Neste diapasão, da Corte Catarinense: "Considera-se como cumprido o 

preceito do art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor quando 

comprovada, pela associação comercial administradora do cadastro de 

inadimplentes, a postagem de correspondência notificatória, com remessa 

ao endereço fornecido pelo credor, este que se responsabiliza pela 

veracidade da informação prestada. Inexiste na lei, de outro lado, qualquer 

imposição ao órgão de proteção ao crédito do dever de verificar se o 

notificando ainda reside no endereço fornecido ou se recebeu ele 

efetivamente a correspondência notificatória, bastando-lhe comprovar, 

apenas e somente, ter remetido a notificação, alertando o devedor da 

iminente inscrição de seu nome no rol de maus pagadores" (TJ-SC - RI: 

03117327420158240020 Criciúma 0311732-74.2015.8.24.0020, Relator: 

Pedro Aujor Furtado Júnior, Data de Julgamento: 07/11/2017, Quarta Turma 

de Recursos - Criciúma) 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. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por NAIR APARECIDARODRIGUES DA SILVA 

em desfavor de SERASA S.A 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. PONTES E LACERDA, 11 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))
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AURORA PEIXOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000267-06.2018.8.11.0013. REQUERENTE: AURORA PEIXOTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, 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. Não tenho dúvida 

alguma da procedência parcial do pedido. A parte reclamante é usuária 

dos serviços da parte reclamada, UC 6/763011-4, sendo que no dia 23 de 

FEVEREIRO de 2018, uma sexta feira a noite, por volta das 20h00min, 

houve queda de energia em sua residência e todos os moradores daquela 

localidade ficaram sem energia elétrica. Alega a parte reclamante que que 

entrou em contato com o setor de atendimento da parte reclamada 

noticiando o ocorrido e solicitando reparos urgentes, conforme diversos 

números de protocolos. Aduz que somente após registrar várias 

reclamações administrativas perante à parte reclamada e depois de 

implorar para o funcionário da empresa que realiza a religação de energia 

de seu vizinho já no dia 25/02/2018 a reclamada fez o conserto, tendo 

decorrido mais de 36 (trinta e seis) horas do incidente. A reclamada na 

sua contestação alega que na realidade não houve registro de queda de 

energia na data mencionado pelo autor, e tampouco religação, razão pela 

qual não cometeu ato ilícito, não estando presentes os requisitos 

necessários ao dever de indenizar. Pois muito bem. O incidente noticiado 

deixou a residência do reclamante sem energia por longos período, as 

prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o 

Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, 

estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na 

Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser 

responsabilizado pelo prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do 

fato administrativo, caracterizado pelo comportamento comissivo ou 

omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e 

o dano. À concessionária de energia deve prestar serviço célere e 

eficientes aos seus usuários, jamais podendo deixar um usuário 

desprovido de energia elétrica por 36 (trinta e seis) horas, por um simples 

reparo, como este que está se discutindo no presente feito. Aliás, 

considerando o valor que se paga pelo serviço de energia elétrica, não se 

poderia nem ao menos deixar um usuário desprovido do serviço por um 

dia inteiro que seja. A obrigação de manter mecanismos de proteção 

contra surtos e descargas, evitando a propagação de seus efeitos 

danosos, pertence inexoravelmente à operadora de energia. Diante disto, 

verificada a ação ou omissão por parte da recorrente, dispensando-se, 

pela teoria do risco social a figura da culpa – que ao par disto ficou 

efetivamente caracterizada – o nexo de causalidade e os prejuízos, 

impõe-se, na forma da lei civil brasileira, a obrigação de indenizar: O 

Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade 

objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na 

teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o 

dever de indenizar. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, 

in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Sobre a matéria a E. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso decidiu o seguinte: RECURSO INOMINADO – 

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL REJEITADA - FATURA EVENTUAL – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se as provas existentes nos autos são suficientes para o 

deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial para processar e julgar a demanda. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco 

da atividade. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 

decorrência do inadimplemento de fatura eventual (recuperação de 

consumo não faturado), configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. 

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura 

eventual emitida corresponde exatamente ao consumo de energia não 

registrado, que a concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido 

contraposto. (Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014. No 

tocante ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, entendo que 

fixado em valor compatível com a lesão sofrida e que não há razão para 

sua fixação nos patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na 

fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação e condeno à parte 

reclamada ao pagamento de danos morais à parte reclamante, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil), importância que considero ponderada e razoável - 

diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir 

justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será 

monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta data. 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, 11 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DA SILVA PEDRO (REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000062-74.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ADEVAIR DA SILVA PEDRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – INEPCIA DA INICIAL 

Inicialmente o reclamado arguiu a preliminar de inépcia da inicial, por aduzir 

que a parte não provou suas alegações não juntando comprovante original 

SPC/SERASA e comprovante de residência. No entanto, rejeito tal 

preliminar por verificar que o autor anexou as provas pertinentes aduzidas 

pela ré. Rejeito a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Após análise da 

preliminar, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 
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procedentes. 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. 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 dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

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). (negritei). 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. In casu, trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de debito c/c Indenização por Danos Morais promovida por 

Adevair da Silva Pedro em face de Bradesco Financiamentos S/A 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a indenizar por 

danos morais em virtude de negativação indevida, visto que o 

financiamento contratado pelo autor é devidamente pago por meio de 

debito automático, provando pagamento por meio de extratos bancarios, 

pugna pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a repetição 

do indébito, benefícios da justiça gratuita, declaração de inexigibilidade do 

debito e condenação em danos morais. A empresa reclamada nega as 

disposições, informa há a legalidade da cobrança mas não prova que o 

autor teria deixado de pagar o financiamento. Ademais verifica-se uma 

contestação genérica, sem adentrar nos pontos controvertidos e 

específicos da demanda. Ao final pugnou pela improcedência da ação por 

defender estar ausente o dano moral. Pois bem. Há prova nos autos de 

que o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus 

pagadores, cuja inclusão deu-se em 30/11/2017, e prova pagamento de 

parcela do financiamento sendo descontada diretamente em sua conta 

bancaria. Verifica-se que o autor confirma existir a relação jurídica entre 

as partes, mencionando desde a inicial o contrato de financiamento e 

ainda a forma de pagamento. Por tanto, improcedente a repetição o 

indébito, e ainda, a declaração de inexibilidade, pois que o credito exigido é 

devido a relcamada, porem respeitando as condições contratuais, ou seja, 

o pagamento de forma parcelada. No entanto, em razão do ré não ter 

logrado êxito em provar que estaria o autor inadimplente, a restrição junto 

aos órgãos de proteção ao credito merece ser baixada. Em se tratando do 

chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem não é devedor, basta 

provar esse fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para 

emergir a obrigação de indenizar. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela 

parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, gerou para si o 

aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da negativação indevida. 

Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano 

moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato 

da reclamante ter sido humilhada com a cobrança indevida, bem como sua 

indevida inscrição no rol de maus pagadores, já é o suficiente para 

configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o 

dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

29/05/2018 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - 

DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO - DANO MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A 

prova da manutenção da inscrição do nome do cliente nos cadastros dos 

serviços de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, 

autoriza a fixação de indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA 

: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. - Caso em que a instituição financeira não demonstrou a 

regularidade da cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência 

de comprovação de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas 

trazidas em nome de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser 

declarado inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do 

cliente configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$4.000,00 (quatro 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 Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE 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 da citação. CONFIRMO a liminar anteriormente deferida em seus 

exatos termos, ID 11561248. Defiro os benefícios da justiça gratuita para a 

parte autora. 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, 11 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000139-83.2018.8.11.0013. REQUERENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ALBINO ALVES 

DA SILVA VISTOS, ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser 

homologado, e ainda pedido de suspensão do feito. Isto Posto, de acordo 

com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei 

nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as 

partes anexo aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e em consequência determino a suspensão do feito até 09/2018. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o período de suspensão, não havendo manifestação das 

partes, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DINOVAN LEONEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FREITAS QUEIROZ SOUZA (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: 

1000265-36.2018.8.11.0013. REQUERENTE: DINOVAN LEONEL DA SILVA 

REQUERIDO: BRUNA FREITAS QUEIROZ SOUZA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, JULGO-O EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. 

Arquive-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. 

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, 13 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78556 Nr: 415-31.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAN DA ROCHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78810 Nr: 552-13.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Descamp Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67026 Nr: 689-97.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS DOS SANTOS, TIAGO ROBERTO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60886 Nr: 582-58.2012.811.0014

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Badi Farah, Nadir Amaral Farah

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Farah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Diocles R. Botelho de 

Figueiredo - OAB:14.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, Vanderlei Chilante - OAB:OAB/MT 3533-A

 Código: 60886

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl.395, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

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.: 77573 Nr: 2275-04.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISdO, ALdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS, DRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448, Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLINO da competência em prol de uma das varas 

cíveis da comarca de PRIMAVERA DO LESTE - MT, devendo os autos 

serem encaminhados àquele juízo, consignando nossas 

homenagens.Ciência ao Parquet.Proceda-se às baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 16 de Agosto de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 29548 Nr: 353-35.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Queiroz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio de Passos Craveiro 

Filho - OAB:GO/15.190, José Martins - OAB:/SP. 84.314

 Código: 29548

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl.261, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 16 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76739 Nr: 1835-08.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Hálife de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mafre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 1835-08.2017.811.0014, Protocolo 

76739, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 298-50.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Aparecida Zavatin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Veículos Ltda, Evenino Silva Bordão, 

Jair Campos Bordão, Kleia Gomes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joicylene Rufina Silva 

Guimarães - OAB:15873/A, Patrícia Carliene Barros Giacomolli - 

OAB:13.739/MT, Roberto César da Silva - OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74831 Nr: 953-46.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, de todo, conteúdo da 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita " Certifico que não foi 

possível cumprir, por ora, este mandado de busca e apreensão porque 

não há indício da existência do veículo a ser apreendido nesta cidade. 

Também não existe comprovante de pagamento da diligência, nem a parte 

interessada me procurou para viabilizar o cumprimento da ordem.

Jeova Pereira Xavier oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64504 Nr: 922-31.2014.811.0014

 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: Isanilde Benedita Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 183 procedo a 

intimaÇção das partes para manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários pericias acostado nos autospor derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63432 Nr: 108-19.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Messias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 243/244 procedo a 

intimaÇção das partes para manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários pericias acostado nos autospor derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65766 Nr: 1777-10.2014.811.0014

 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: Berenice Lavínia Janeri Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 355/356 procedo a 

intimaÇção das partes para manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários pericias acostado nos autospor derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63202 Nr: 1376-45.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 355/356 procedo a 

intimaÇção das partes para manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários pericias acostado nos autospor derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75449 Nr: 1239-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Jaqueline da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Lopes Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75449

VISTOS,

Ante o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, 

suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública desta 

comarca, por prazo indeterminado, NOMEIO o advogado VALTÉRCIO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB/MT 19.635, como advogado dativo da 

requerente LAURA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA, devendo esse ser 

intimado para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação, caso em que o prazo para a providência imperiosa começará a 

fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios ao advogado acima nomeado, no 

valor mínimo de 05 (cinco) URH.

Intime-se o advogado nomeado.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78211 Nr: 247-29.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDM, JLDM, MDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 247-29.2018.811.0014 (Código 78211)

VISTO,

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por G.G.D.M e 

J.L.D.M., menores, neste ato representadas pela genitora MARLENE 

DELGADO DA SILVA, em desfavor de ELLEISON MAGNO MEDEIROS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

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.

Vislumbrando o processo, verifico que não foi colacionada na inicial cópia 

dos documentos pertinentes aos autos de n° 913-79.2018.811.0014 

(Código 25658), referente a ação de alimentos das partes já integradas 

nesse processo.

Imperiosa, 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 cópia dos documentos pertinente a ação 

de alimentos de Código 25658, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 05 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79603 Nr: 897-76.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline da Fonseca e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora de todo teor da certidão 

do oficial de justiça a seguir trranscrita" Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado, deixei de proceder a busca e apreensão, por não ter 

encontrado o objeto a ser apreendido em mãos da executada. Oliveira 

José Xavier Oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80063 Nr: 1069-18.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora de todo teor da certidão 

do oficial de justiça a seguir trranscrita" Certifico Eu, Oficial de Justiça 

deste Juízo, abaixo assinado, que deixei de proceder o cumprimento do r. 

Mandado de Busca e Apreensão, por ora, por falta do depósito da 

Diligência, conforme Portaria nº. 029/2015-DF, e Planilha de Zoneamento 

deste r. Juízo, bem como, pela ausência do Representante do Polo Ativo, 

em caso da Apreensão do referido Veículo. Belº. Raniere Farias Pinto 

Oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78522 Nr: 402-32.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 À vista do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na ação penal pública incondicionada para CONDENAR o réu 

OSVAILDO PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, a 

prática do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal e 

DESCLASSIFICAR a conduta tipificada no artigo 157, caput, do Código 

Penal, para a do artigo 147 do Código Penal. Desta forma, TORNO 

DEFINITIVA a pena do acusado OSVAILDO PEREIRA DA SILVA em 03 

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa e 

01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.CONCEDO ao réu o direito de 

recorrer em liberdade, considerando que não se faz mais presente o 

requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva e também por 

vislumbrar ausentes os demais requisitos previstos nos artigos 311 e 312 

do CPP.Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, 

devendo ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver 

preso.Diante disso, julgo prejudicada a análise do pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pela defesa.DEIXO de fixar valor a título de 

reparação de danos às vítimas, nos termos do artigo 387, IV do CPP, ante 

a ausência de provas que indicassem o quantum suportado por elas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000421-21.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000421-21.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de 

execução contra a fazenda pública, proposta por ALVARO CARVALHO 

DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Deste modo, CITE-SE a parte 

executada para satisfazer a dívida, podendo, ainda, opor embargos, nos 

termos do art. 910, do NCPC. Certificado o não oferecimento de embargos, 

EXPEÇA-SE, desde logo, a requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes 

do art. 910, § 1º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 20 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-18.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA (ADVOGADO(A))

ANNI CAROLINE RIBEIRO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1000029-18.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ANNI CAROLINE RIBEIRO 

ROCHA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, Certificada a tempestividade, 

RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 20 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-45.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DAILSON DE ARAUJO SANTOS (REQUERENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000066-45.2017.8.11.0014. REQUERENTE: DAILSON DE ARAUJO 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos 

legais. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, 

no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal 

do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu– MT, 21 de 

agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-37.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

WENDER BACAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000019-37.2018.8.11.0014. REQUERENTE: WENDER BACAS RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, INTIME-SE o promovente 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o petitório de id 

14761297. Após voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 20 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010072-31.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERALDO BATISTA BATEMARQUE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (EXECUTADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILSON PEREIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISABETE ALVES LEITE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELAINE REGINA SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010072-31.2013.8.11.0014. EXEQUENTE: GERALDO BATISTA 

BATEMARQUE EXECUTADO: CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

VISTO, Aguarde-se na secretaria a decisão do Mandado de Segurança 

apresentado no id. 14220748. Após a prolatação da decisão, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Poxoréu – MT, 20 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-04.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR TAVARES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000157-04.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

LINDOMAR TAVARES DE MORAES VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias, a fim de que durante esse período seja quitado os débitos 

discutidos. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 20 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-41.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIDE JESUS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000161-41.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 
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JUCINEIDE JESUS DE SOUZA VISTO, Em sede da audiência conciliatória, a 

parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias, a fim 

de informar o novo endereço da parte promovida. Destarte, não havendo 

qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o 

sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) 

dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 20 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-56.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDSAY KELLY PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000160-56.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

LINDSAY KELLY PEREIRA DE JESUS VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias, a fim de que durante esse período seja quitado os débitos 

discutidos. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 20 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-83.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010204-83.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA JOSE FERREIRA 

PEREIRA EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME VISTO, 

Ante o teor da certidão negativa de id 14627247, intime-se a exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo o que 

entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 21 de 

agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-27.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DAM DE LIMA (EXEQUENTE)

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

JULIANA COPETTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILSON RIBEIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ARCANJA DE ALMEIDA BRANCO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010059-27.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: VALDIR DAM DE LIMA 

EXECUTADO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, Trata-se 

de requerimento de cumprimento de sentença intentado por VALDIR DAM 

DE LIMA em face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-78.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA PERES DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010021-78.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: MYLENA PERES DA SILVA 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTO, Trata-se de requerimento 

de cumprimento de sentença intentado por MYLENA PERES DA SILVA, em 

face de UNIC EDUCACIONAL LTDA. Todavia, a exequente não instruiu seu 

pedido com a planilha dos valores devidos, de modo que não é possível a 

deflagração da fase executória no presente feito. Deste modo, 

INTIMEM-SE os exequentes para querendo, no prazo legal, apresente os 

cálculos atualizados do débito. Após, com ou sem a apresentação, 

CERTIFIQUE-SE, fazendo-se, em seguida, os autos CONCLUSOS, para 

análise e deliberação pertinente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Poxoréu – MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-27.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FERREIRA VILELA (EXEQUENTE)

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010210-27.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: GENI FERREIRA VILELA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença 

intentado por GENI FERREIRA VILELA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-81.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA ADRIELE PACHECO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEIDE AUXILIADORA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000029-81.2018.8.11.0014. REQUERENTE: THALYTA ADRIELE PACHECO 

LOPES REQUERIDO: ONEIDE AUXILIADORA PEREIRA VISTO, Consta da 
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certidão de id 14650167, que a parte requerente pugnou pela suspensão 

do feito por 60 (sessenta) dias, tendo em vista que realizou um acordo 

extrajudicial com a requerida. Destarte, não havendo qualquer causa que 

obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, 

na forma requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o 

transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, 

promova os atos necessários ao regular processamento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-72.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA GONCALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000146-72.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: MARTA 

GONCALVES DE LIMA VISTO, Considerando o petitório de id 14670272, 

em que a parte requerente pugna pela suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias, a fim de que durante esse período seja quitado os débitos 

discutidos. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-90.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DO PRADO (REQUERENTE)

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010059-90.2017.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA OLIVEIRA DO PRADO 

REQUERIDO: OI S/A VISTO, Intimem-se as partes sobre o retorno dos 

autos, bem como para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem manifestação 

ou requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 21 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-22.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SANTANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000020-22.2018.8.11.0014. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

SANTANA DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, 

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para requerer 

o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Certificado nos autos o 

decurso do referido prazo sem manifestação ou requerimento, 

arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (REQUERENTE)

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DA SILVA VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000204-75.2018.8.11.0014. REQUERENTE: THIAGO SOUZA BORGES 

REQUERIDO: JEAN CARLOS DA SILVA VILELA VISTO, Em sede da 

audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito 

por 20 (vinte) dias, a fim de que durante esse período informe novo 

enderenço do promovido para a realização da citação. Destarte, não 

havendo qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o 

pedido o sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 20 

(vinte) dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 21 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-82.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000016-82.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ROSIMEIRE PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Considerando o cumprimento da 

condenação imposta, conforme ID n.º 14261056, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de liberação e levantamento em favor da promovente, 

em nome de seu advogado na conta indicada no ID n. 14546797, eis que 

possui bastantes poderes para tanto, consoante procuração atrelada à 

inicial e, na forma estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Por 

conseguinte, antes da expedição do competente alvará de levantamento 

de valores, nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte contrária a fim de que, 

no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Outrossim, caso não haja manifestação a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 

levantamento. INTIME-SE pessoalmente a parte requerente do 

levantamento do respectivo alvará. Após, cumpridas todas as 

deliberações, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 21 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-06.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

NAIANE RAQUEL SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A R MORENO VEICULOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, Trata-se de ação de 

rescisão contratual c/c pretensão indenizatória ajuizada por NAIANE 

RAQUEL SOUZA SILVA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A e GRANCAR MULTIMARCAS – AR MORENO 

VEÍCULO EIRELLI – EPP, já qualificados nos autos. Em analogia, 

dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 

É consabido que para a concessão da tutela de urgência imprescindível se 

faz a probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de 

dano ou risco ao deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 

300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que a tutela de urgência 

requestada deve ser parcialmente concedida. Explico. Com efeito, a 

despeito de ser impossível o pronunciamento da rescisão judicial em sede 

da tutela provisória, é de bom alvitre, como medida cautelar, determinar a 

suspensão de qualquer cobrança judicial afeta ao contrato discutido em 

juízo, bem como a restrição do nome da autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Denota-se, pois, que o periculum in mora, torna-se visível com a 

ameaça de inclusão do nome da parte autora no rol de maus pagadores, 

além de cobrança indevida, o que lhe acarreta excessivo gravame e 

prejuízo. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante do não 

cumprimento da parcela do acordo pela instituição financeira, em que pese 

transcorridos vários meses da pactuação do negócio. Não isso bastasse, 

para demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que 

estando pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a 

abstenção de inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos 

cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo às requeridas. 

Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de 

uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela para DETERMINAR que as requeridas não efetuem 

quaisquer cobranças em relação ao negócio discutido nestes autos, bem 

como se abstenham de incluir o nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, até o deslinde do feito ou ulterior decisão nesse 

sentido. Ainda, caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Prosseguindo, haja vista a designação de 

audiência conciliatória nos moldes do art. 16, da Lei nº 9.099/95, CITE-SE, 

com as advertências legais e 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, 21 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-26.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA FARIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000162-26.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

DANIELA FARIAS DOS SANTOS Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por A DE SOUZA DIAS E DIAS LTDA, neste ato 

representada por CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS em face de 

DANIELA FARIAS DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 14583626, a parte promovente requereu a desistência da ação. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intime-se. Baixas 

e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

20 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-55.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA SOCORRO LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

reclamação de cobrança apresentada por ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS PEREIRA em face de MARIANA S. LOPES DE SOUZA, já 

qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 

38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA REVELIA. 

De elementar conhecimento que nas ações que tramitam sob o rito da Lei 

nº 9.099/1995, o não comparecimento da parte requerida à qualquer 

audiência designada, sem causa justificativa, enseja, de imediato, a sua 

revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos deduzidos pelo requerente na 

peça de ingresso. Portanto, ausente o demandado na solenidade, em que 

pese regularmente citado e intimado, com fundamento no art. 20, da Lei nº 

9.099/95, DECRETO a revelia da parte ré. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide, nos termos do permissivo legal constante art. 355, inciso I, do NCPC. III 

– MÉRITO. Através da presente demanda, pretende o requerente o 

recebimento do valor devido pela parte requerida, que resultou na 

importância de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais). Com efeito, o 

ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito 

pleiteado pela parte autora é da parte ré, devendo utilizar-se de todos os 

meios legais para desconstituir a relação jurídica existente e os valores 

pleiteados, segundo preconiza o art. 373, inciso II, do NCPC. Todavia, na 

espécie, a parte demandada foi declarada revel, de tal sorte que não 

produziu nenhuma prova que buscasse a desconstituição do negócio 

jurídico havido entre as partes. De fato, os documentos que embasam a 

demanda são válidos e eficazes, ante a ausência de contraposição pela 

parte ré daqueles fundamentos aduzidos pela parte demandante. Logo, o 

pedido formulado na inicial merece procedência. Nesta linha de intelecção, 

tenho como provada a dívida na quantia de R$ 234,00 (duzentos e trinta e 

quatro reais), proveniente da venda produtos, consoante nota fiscal e 

recibos que instruem a inicial. IV – DISPOSITIVO. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC JULGO PROCEDENTE a ação para 

CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 234,00 (duzentos e 

trinta e quatro reais), quantia que deverá ser acrescida de juros legais de 

1% e corrigida monetariamente pelo INPC desde a citação. SEM custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000203-90.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

THIAGO SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSENY MARQUES SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

reclamação de cobrança apresentada por THIAGO SOUZA BORGES em 

face de JOSENY MARQUES SILVA SANTOS, já qualificados nos autos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA REVELIA. De elementar 

conhecimento que nas ações que tramitam sob o rito da Lei nº 9.099/1995, 

o não comparecimento da parte requerida à qualquer audiência designada, 

sem causa justificativa, enseja, de imediato, a sua revelia, presumindo-se 

verdadeiros os fatos deduzidos pelo requerente na peça de ingresso. 

Portanto, ausente o demandado na solenidade, em que pese regularmente 

citado e intimado, com fundamento no art. 20, da Lei nº 9.099/95, 

DECRETO a revelia da parte ré. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, 

atenta aos princípios da brevidade e economia processual conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

permissivo legal constante art. 355, inciso I, do NCPC. III – MÉRITO. Através 

da presente demanda, pretende o requerente o recebimento do valor 

devido pela parte requerida, que resultou na importância de R$ 10.380,50 

(dez mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos). Com efeito, o 

ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito 

pleiteado pela parte autora é da parte ré, devendo utilizar-se de todos os 

meios legais para desconstituir a relação jurídica existente e os valores 

pleiteados, segundo preconiza o art. 373, inciso II, do NCPC. Todavia, na 

espécie, a parte demandada foi declarada revel, de tal sorte que não 

produziu nenhuma prova que buscasse a desconstituição do negócio 

jurídico havido entre as partes. De fato, os documentos que embasam a 

demanda são válidos e eficazes, ante a ausência de contraposição pela 

parte ré daqueles fundamentos aduzidos pela parte demandante. Logo, o 

pedido formulado na inicial merece procedência. Nesta linha de intelecção, 

tenho como provada a dívida na quantia de R$ 10.380,50 (dez mil, 

trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), proveniente dos serviços 

advocatícios prestados, consoante atestam os instrumentos de mandato e 

cópias de termos de audiência que instruem a inicial. IV – DISPOSITIVO. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC JULGO 

PROCEDENTE a ação para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor 

de R$ 10.380,50 (dez mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), 

quantia que deverá ser acrescida de juros legais de 1% e corrigida 

monetariamente pelo INPC desde a citação. SEM custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-08.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA LEITE SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

reclamação de cobrança apresentada por ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS PEREIRA em face de ROSA MARIA LEITE SILVA, já qualificados 

nos autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 38, in fine, da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos 

vislumbra-se que o requerido adimpliu o débito cobrado, consoante 

informado pela promovente no último petitório juntado aos autos. Diante do 

exposto, considerando que o réu reconheceu a procedência do pedido, 

efetuando o pagamento do valor pleiteado na inicial, JULGO EXTINTA a 

presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, 

do novo Código de Processo Civil. SEM custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RABELO XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN KETLA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

reclamação de cobrança apresentada por NILZA RABELO XAVIER em 

face de VIVIAN KETLA AZEVEDO DE SOUZA, já qualificados nos autos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos vislumbra-se que 

o requerido adimpliu o débito cobrado, consoante informado pela 

promovente na última certidão confeccionada. Diante do exposto, 

considerando que o réu reconheceu a procedência do pedido, efetuando 

o pagamento do valor pleiteado na inicial, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do novo 

Código de Processo Civil. SEM custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-23.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMO SACHET (EXECUTADO)

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de 

cumprimento de sentença promovido por RENATO RODRIGUES ALVES em 

face de CARMO SACHET, já qualificados nos autos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Denota-se que o exequente foi intimado para manifestar-se nos 

autos após a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud 

retornar resultar negativo, porém manteve-se inerte. Nesse panorama, 

considerando que o credor, mesmo intimado, não promoveu o regular 

andamento do feito, indicando o local onde poderiam ser encontrados 

bens passíveis de penhora, cabível a extinção do feito, com fundamento 

no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 c/c E. 75, do Fonaje. Registra-se, por 

oportuno, que nos procedimentos regidos pela Lei dos Juizados Especiais 

a extinção do feito prescinde da prévia intimação pessoal da parte 

interessada, conforme dicção do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Deste 

modo, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Consigna-se que, caso 

haja interesse do exequente, poderá ser emitida certidão judicial de 

existência de dívida para registro no cartório de protesto, de acordo com o 

Provimento nº 07/2007-CGJ, ou mesmo para ajuizamento de nova 

execução, consoante E. 75, do Fonaje. SEM custas e honorários 

advocatícios, com fulcro nos arts. 54 e 55, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido pelas partes, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 21 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-38.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA MÁRCIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

reclamação de cobrança apresentada por ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS PEREIRA em face de KEILA MÁRCIA DE OLIVEIRA SILVA, já 

qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 

38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA REVELIA. 

De elementar conhecimento que nas ações que tramitam sob o rito da Lei 

nº 9.099/1995, o não comparecimento da parte requerida à qualquer 

audiência designada, sem causa justificativa, enseja, de imediato, a sua 

revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos deduzidos pelo requerente na 

peça de ingresso. Portanto, ausente o demandado na solenidade, em que 

pese regularmente citado e intimado, com fundamento no art. 20, da Lei nº 

9.099/95, DECRETO a revelia da parte ré. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide, nos termos do permissivo legal constante art. 355, inciso I, do NCPC. III 

– MÉRITO. Através da presente demanda, pretende o requerente o 

recebimento do valor devido pela parte requerida, que resultou na 

importância de R$ 1.546,78 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e 

setenta e oito centavos). Com efeito, o ônus de provar fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pela parte autora é da 

parte ré, devendo utilizar-se de todos os meios legais para desconstituir a 

relação jurídica existente e os valores pleiteados, segundo preconiza o 

art. 373, inciso II, do NCPC. Todavia, na espécie, a parte demandada foi 

declarada revel, de tal sorte que não produziu nenhuma prova que 

buscasse a desconstituição do negócio jurídico havido entre as partes. De 

fato, os documentos que embasam a demanda são válidos e eficazes, 

ante a ausência de contraposição pela parte ré daqueles fundamentos 

aduzidos pela parte demandante. Logo, o pedido formulado na inicial 

merece procedência. Nesta linha de intelecção, tenho como provada a 

dívida na quantia de R$ 1.546,78 (um mil, quinhentos e quarenta e seis 

reais e setenta e oito centavos), proveniente da venda de produtos, 

consoante atestam os recibos que instruem a inicial. IV – DISPOSITIVO. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC JULGO 

PROCEDENTE a ação para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor 

R$ 1.546,78 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e oito 

centavos), quantia que deverá ser acrescida de juros legais de 1% e 

corrigida monetariamente pelo INPC desde a citação. SEM custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-67.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA APARECIDA ZAVATIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

reclamação de cobrança apresentada por A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME em face de JANAINA APARECIDA ZAVATIN, já qualificados 

nos autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 38, in fine, da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos 

vislumbra-se que o requerido adimpliu o débito cobrado, consoante 

informado pela promovente na audiência realizada. Diante do exposto, 

considerando que o réu reconheceu a procedência do pedido, efetuando 

o pagamento do valor pleiteado na inicial, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do novo 

Código de Processo Civil. SEM custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-91.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

RITA SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000093-91.2018.8.11.0014. REQUERENTE: RITA SOARES DE MORAES 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A VISTO, Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9099/95. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RITA SOARES DE 

MORAES em face do OI MÓVEL S/A, todos qualificados nos autos, 

objetivando o reconhecimento da inexistência do débito cobrado, bem 

como a reparação por danos morais advindos da inserção dos dados da 

promovente em órgão de proteção ao crédito (SERASA). Aduz a 

promovente, em síntese, que apesar da inexistência de motivo, teve seu 

nome incluído nos cadastros de inadimplentes do SERASA, fato que lhe 

causou danos morais. Afirma, ainda, que nunca teve nenhuma relação 

comercial com a OI MÓVEL S/A, posto que nessa urbe, não existe sinal de 

telefonia móvel da empresa ré, e que o único serviço que utiliza é o OI 

FIXO, e que todas as suas faturas estão pagas, sendo totalmente 

desconhecido o débito cobrado R$ 53,94 (cinquenta e três reais e noventa 

e quatro centavos), referente a contratação de serviços da OI MÓVEL 

S/A. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade da 

contratação, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega a 

inexistência de danos morais e a legalidade da cobrança ante a regular 

contratação juntando telas sistêmicas, intende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação e a condenação ao 

pedido contraposto. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a 

relação travada entre a parte promovente e a promovida se trata de típica 

relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de 

fornecedor e a primeira no de consumidora. Sob a ótica civil e 

consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do 

empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa, ou seja, responde objetivamente. A responsabilidade decorre do 

simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o 

fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da 

responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de 

consumo, inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço, este é obrigado a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser 

contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o 

dever de reparar os danos causados. 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, por meio do equilíbrio 

nas relações de consumo. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se 
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não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica. 

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) JCDC.6 JCDC.6.VIII. 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) JCDC.6 JCDC.6.VIII. Com efeito, à hipótese em testilha 

aplica-se as disposições da lei consumerista, comparecendo a promovida 

como fornecedora de serviços e o promovente como consumidor final, 

razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 22 do Código 

de Defesa do Consumidor, responde de forma objetiva pelos danos 

causados ao promovente, desde que devidamente comprovados nos 

autos. Compulsando os autos, bem como os documentos que o instruem, 

verifico que o direito milita, em parte, em favor da parte promovente, vez 

que a parte promovida não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade 

do débito ou que este era realmente devido ao tempo da sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar sua exigibilidade, como por exemplo um 

contrato com assinatura da autora, o que demonstra a conduta ilícita. O 

constrangimento, os transtornos e os dissabores suportados pela parte 

promovente restam evidentes, pois não há dúvida da negativação indevida 

de seu nome. Entretanto, o que precisa ser analisado é se a conduta ilícita 

fora praticada pelo promovido. Extrai-se dos autos que o pedido formulado 

pela parte promovente trata-se de indenização pelos danos morais 

sofridos em razão da falha na prestação do serviço do promovido, que 

negativou seu nome em decorrência de um serviço que jamais fora 

contratado pela promovente. Como dito alhures, pretende a promovente o 

ressarcimento dos danos morais por ela experimentados, em razão da 

negativação indevida de seu nome. É sabido que no dano moral não há 

indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a 

ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isso sem contar com 

o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena 

a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Ao decidir a lide, o julgador deve 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo 

em que, tem em conta que a indenização não deve resultar em 

enriquecimento sem causa para a parte postulante. Dessa forma, entendo 

que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e 

proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de 

uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, 

que seria de lenitivo ao dano experimentado. Preceitua o artigo 14, caput, 

do Código de Defesa do Consumidor que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Depreende-se que a responsabilidade civil do 

fornecedor, em casos como em comento, é objetiva, haja vista que suas 

condições de prestador de serviços lhes impõem o dever de zelar pela 

perfeita qualidade do serviço prestado, não havendo qualquer excludente. 

Vislumbro que estão presentes desgastes emocionais e prejuízos de 

ordem moral hábeis a ensejar indenização. Resta, então, estabelecer o 

‘quantum’ da indenização por dano moral, tarefa de certa complexidade e 

de infindáveis e acirradas discussões, dado o pressuposto de que a dor, 

o vexame, a lesão moral, enfim, a honra e a subjetividade de uma pessoa, 

as quais não têm preço. Nesse passo, mostra-se pertinente levar em 

conta a situação de cada caso concreto, buscando aferir o grau de culpa 

e capacidade econômica do agente, bem como a situação política ou social 

do ofendido e a intensidade da culpa. No tocante à condição social e 

financeira das partes, a promovida é empresa de grande porte e muito 

bem sucedida e prestou os serviços sem precauções, assumindo os 

riscos de sua atividade, com o intuito de ampliar, sem precedentes, seus 

fins lucrativos, o que demonstra sua capacidade econômica e a 

necessidade de arcar com indenização razoável, como sanção pecuniária 

de caráter punitivo, para mais responsavelmente se preocupar com suas 

ações. É cediço que esta indenização não pode se tornar 

demasiadamente pesada para a requerida, ou desprezível por suas 

condições financeiras, mas em busca de uma compensação satisfatória 

para o promovente. O valor pleiteado na inicial se mostra extremamente 

elevado, não se coadunando com a situação do caso concreto, 

analisadas a razoabilidade e proporcionalidade. Para a apuração do valor 

indenizável deve-se considerar uma quantia que sirva, ao menos, para 

amenizar a dor da ofendida, e também de punição para o causador do 

dano, a fim de reprimir, no futuro, atitudes semelhantes, valor esse que 

não gere um enriquecimento sem causa do ofendido, nem diminuição 

exacerbada do patrimônio do ofensor. Desse modo, tendo em vista os 

critérios de equidade e justiça, assim com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais 

em casos como o presente deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Quanto ao pedido contraposto, em virtude da procedência da ação, 

há de ser julgado improcedente ante a falta de prova da existência do 

débito discutido nestes autos. Ante o exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR a 

inexistência de débito entre as partes; 2. CONDENAR a parte promovida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples 

de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. 3. JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto; 4. DETERMINO que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 (cinco) dias de 

seus cadastros de inadimplentes e dos órgãos de proteção ao crédito 

SPC/SERAS, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não 

tenha sido feito, sob pena de multa diária de R$ 200, 00 (duzentos reais). 

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 21 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 52/2018-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.º 51/2018-CNPar,onde designou a servidora 

Lucimeyre Agripino de Barros Mariano - Matrícula 4381, para fazer 

constar onde se lê : para exercer a função de Gestora Geral nos dia 07 e 

08/08/2018 .

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 20 de agosto de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56739 Nr: 2146-44.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DE ABREU, ISABEL 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS, MARIA HELENA DE LIMA, APRECIDO 

BATISTELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Visto.

 Encerrada a instrução processual, concedo às partes prazo de 15 

(quinze) dias a cada qual, sucessivamente, para apresentação de 

memoriais escritos, iniciando-se pela parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27253 Nr: 1127-42.2010.811.0033

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO IZIDORO DO NASCIMENTO, MARLENE GOMES 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1127-42.2010.811.0033

Cód. 27253

Vistos.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a fase executória do presente feito, com resolução de mérito.

Ausentes as custas, eis que o executado é isento de tais verbas, na 

forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 16 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56181 Nr: 1747-15.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. GIULIANO STELA COMERCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDERVAL LUIZ BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11.964/MT

 Autos nº 1747-15.2014.811.0033

Cód. 56181

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, 14 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56180 Nr: 1746-30.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDERVAL LUIZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. GIULIANO STELA COMERCIO ME, LUZIA 

TIMIDATI STELA, FRANCO GIULIANO STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1746-30.2014.811.0033

CÓDIGO: 56180

EXEQUENE: GEDERVAL LUIZ BATISTA

EXECUTADO: F. GIULIANO STLA COMÉRCIO ME E OUTROS.

DECISÃO

Vistos,

 Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que concedeu o direito 

do exequente em parcelar as custas inicias, formulado pelos executados 

(fls. 75/78).

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O §6º, do artigo 468, da CNGC, que já se inicia com o título: Do 

Parcelamento, apresenta a seguinte situação, transcrevo:

§6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

Mais adiante, no §8º da CNGC temos a informação acerca do que se 

refere esse parcelamento, observe:

§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo

Assim, observando os dispositivos acima transcritos, obviamente, que 

para o deferimento ao parcelamento das custas, em regra, já deve constar 

nos autos decisão indeferindo o pleito de assistência judiciária gratuita, o 

que de fato, ocorreu. Logo, o benefício ao parcelamento das custas, 

constante tanto no CPC, quanto na CNGC não é um benefício concedido ao 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, pois pela lógica o a parte que 

goza de tais benefícios é isenta do pagamento de diversos atos, a 

exemplo daqueles elencados no artigo 98 do CPC.

Com efeito, INDEFIRO o pleito de reconsideração da decisão.

Quanto ao pedido formulado pelo exequente à fl. 79, determino a sua 

intimação para carrear aos autos matrículas atualizadas dos imóveis que 

pretende o ato constritivo, no prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 14 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 655-60.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUCE DANTAS PEREIRA, LUIZ CARLOS 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto. (...) Outrossim, como nesta fase é defeso à autoridade judiciária 

aprofundar na análise da matéria, sob pena de correr o risco de a decisão 

se enveredar ao mérito da causa e incorrer em tumulto do devido 

processo legal, resolvo receber a denúncia ofertada em face dos 

acusados.Com estas considerações, RECEBO a denúncia ofertada contra 

os acusados BRUCE DANTAS PRERIRA e LUIZ CARLOS ARAÚJO, 

dando-os como incurso nos artigos nela mencionados.Dando 

prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia _____/_____/2018, às _____:_____ horas.Citem-se os acusados de 

todo o conteúdo da denúncia.Intimem-se, ainda, as testemunhas indicadas 

pelas partes (fl. 06 e 87) para comparecerem a audiência acima 

designada, observando a necessidade da expedição de carta precatória 

caso alguma delas resida fora desta Comarca, cientificando-se as partes 

acerca da expedição (CPP, art. 222).Intime-se o advogado dos acusados, 
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bem como o representante do Ministério Público Estadual.Requisitem-se os 

réus presos para a audiência acima designada.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63019 Nr: 612-94.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIONE DE SOUZA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Douto Advogado da 

parte autora para apresentar novamente, no prazo legal, a petição de fls. 

61, em razão desta apresentar-se incompleta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31015 Nr: 1770-63.2011.811.0033

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem-se acerca do laudo de avaliação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20761 Nr: 616-15.2008.811.0033

 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: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA FULLY, GEANIA PATRICIA 

RODRIGUES SEVINÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012

 CERTIDÃO

Intimo a co-herdeira por meio de seu procurador, Dr. ANDRE DE ALMEIDA 

VILELA, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20742 Nr: 598-91.2008.811.0033

 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: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

 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:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Douto Advogado da 

parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da certidão do 

Oficial de Justiça fls. 131, haja vista o informe do falecimento do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60005 Nr: 1427-28.2015.811.0033

 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: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MACHADO HENQUE, EDSON 

VANDERLEI CANOVA MORGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP Nº210.13

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

que, no prazo de 10 dias, informe nos autos o endereço que a parte 

executada poderá ser localizada para fins de citação, ou demonstrar 

quais a diligências foram empreendidas na tentativa de sua localização.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76766 Nr: 96-06.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTARIS GONÇALVES DE SOUZA, 

JHONATAN FERNANDES DE ARAUJO, LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, 

DIEGO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783/MT

 Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na 

denúncia, o que faço para:1) CONDENAR ANTARIS GONÇALVES DE 

SOUZA, brasileiro, convivente, portador da cédula de identidade n.º 

19561695 SSP/MT, nascido aos 21/06/1988, filho de Aroldo Velozo 

Ferreira e Lucila Guimarães Gonçalves, e JHONATAN FERNADES DE 

ARAÚJO, brasileiro, convivente, portador da cédula de identidade n.º 

20467168 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 040.611.461-73, nascido aos 

10.05.1993, filho de Paulo Luiz de Araújo e Elza Fernandes de Araújo 

como incursos nas sanções do art. 157, § 2.º incisos I e II (por duas 

vezes) na forma do art.; 71, caput, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.º 

8.069/90, c/c art. 69, caput do Código Penal; e LEANDRO SUDRÉ LIMA DE 

JESUS brasileiro, nascido aos 01/096/1988, filho de Flaviano Lima Jessé e 

Marileide Jesus Ferreira como incursos nas sanções do art. 157, § 2.º 

incisos I e II, e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, c/c art. 69, caput do Código 

Penal.2) ABSOLVER DIEGO DE JESUS, brasileiro, solteiro, portador do RG 

n.° 21363889-40 SSP/MT, inscrito no CPF sob o número 078.021.395-54, 

nascido aos 04.03.1998, filho de Marileide Jesus Ferreira, da prática do 

crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso I e II, do Código Penal, nos termos 

do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Logo, diante da 

absolvição do acusado, a prisão não subsiste, perdeu o significado, posto 

que não há mais o que acautelar.Assim, expeça-se alvará de soltura em 

favor dos acusado e o coloque em liberdade, se por outro motivo não tiver 

que permanecer preso. Atenta as diretrizes do art. 59 do Código Penal 

passo a dosimetria da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18718 Nr: 483-07.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLINA MARIA DE OLIVEIRA CELESTINO

 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: ANA CRISTINA VELLOSO 

CRUZ - OAB:

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 219, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19989 Nr: 1754-51.2007.811.0033

 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: LEOSINA DOS SANTOS BAPTISTA

 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: LEONARDO VASCONCELLOS 

ROCHA - OAB:1585012

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 205, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31755 Nr: 2511-06.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE PECZEK 

CALVARIO - OAB:22437/0, FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - 

OAB:19.505/O-MT

 Visto.

Concedo o pedido de vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias 

requerido às f. 44.

Após, em nada requerido, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50509 Nr: 2364-43.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, VILMAR ROHDEN, 

JOÃO ALCIR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE PECZEK 

CALVARIO - OAB:22437/0, FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - 

OAB:19.505/O-MT

 Visto.

Concedo o pedido de vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias 

requerido às f. 94.

Após, em nada requerido, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29941 Nr: 694-04.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA DÁGOSTO LTDA, DAVID JOSE 

DA CUNHA, ERISLANDIA BEZERRA DE SOUZA, RESIUTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:SP/146.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, Riudeslar Lopes 

Pereira - OAB:MT/ 12.652

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14407 Nr: 3303-67.2005.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARXIMANDRO PERIM COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71555 Nr: 1979-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA BATISTA SERGIO, VALDILEI TEIXEIRA 

LIMA DA SILVA, VALDENORA TEIXEIRA LIMA PADILHA, MARIA JOSE 

LIMA DOS SANTOS, MARIA DE LURDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÁVIO JOSÉ DA SILVA, GUSTAVO 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415/O, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:, OLAVIO JOSE 

DA SILVA - OAB:13.991/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

visando a readequação da pauta para a realização da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri Popular, nos autos de código 60109 (RÉU 

PRESO), no dia 05/09/2018, ANTECIPO para o dia 03/09/2018, nos mesmos 

horários, as audiências anteriormente designadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 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: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

visando a readequação da pauta para a realização da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri Popular, nos autos de código 60109 (RÉU 

PRESO), no dia 05/09/2018, ANTECIPO para o dia 03/09/2018, nos mesmos 

horários, as audiências anteriormente designadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57365 Nr: 2573-41.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO PEREIRA, REGINA LÚCIA DE MOURA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, 
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visando a readequação da pauta para a realização da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri Popular, nos autos de código 60109 (RÉU 

PRESO), no dia 05/09/2018, ANTECIPO para o dia 03/09/2018, nos mesmos 

horários, as audiências anteriormente designadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56732 Nr: 2141-22.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO ERNANE SAIA, ROSECLEIA COSTA SAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM ZON AMAZÔNIA AGROINDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

visando a readequação da pauta para a realização da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri Popular, nos autos de código 60109 (RÉU 

PRESO), no dia 05/09/2018, ANTECIPO para o dia 03/09/2018, nos mesmos 

horários, as audiências anteriormente designadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56093 Nr: 1693-49.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDS, LDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

visando a readequação da pauta para a realização da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri Popular, nos autos de código 60109 (RÉU 

PRESO), no dia 05/09/2018, ANTECIPO para o dia 03/09/2018, nos mesmos 

horários, as audiências anteriormente designadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56064 Nr: 1667-51.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDS, MLLDS, TVDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFSS, MCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

visando a readequação da pauta para a realização da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri Popular, nos autos de código 60109 (RÉU 

PRESO), no dia 05/09/2018, ANTECIPO para o dia 03/09/2018, nos mesmos 

horários, as audiências anteriormente designadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55660 Nr: 1328-92.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA KORB FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SANTO NAVASCONI, ZULMIRA 

JACINTO NAVASCONI, MARIA APARECIDA DA CUNHA, MACICLEIDE 

EUCLIDES DE ARAÚJO, IEDA MARIA KOAKOVSKI, APARECIDO 

CENTURIOM GADEA, VALDIR ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

visando a readequação da pauta para a realização da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri Popular, nos autos de código 60109 (RÉU 

PRESO), no dia 05/09/2018, ANTECIPO para o dia 03/09/2018, nos mesmos 

horários, as audiências anteriormente designadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19033 Nr: 821-78.2007.811.0033

 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: APARECIDA PEIXOTO SOUZA

 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:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

visando a readequação da pauta para a realização da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri Popular, nos autos de código 60109 (RÉU 

PRESO), no dia 05/09/2018, ANTECIPO para o dia 03/09/2018, nos mesmos 

horários, as audiências anteriormente designadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64366 Nr: 1333-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUIZ OPENCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto,

 Tendo em vista a petição de f. 36 e certidão de decurso de prazo de f. 41, 

presumo a concordância da parte executada com o pedido da autora e 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 267, 4º do CPC.

Como conseqüência, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, transitada em julgado, 

arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58242 Nr: 270-20.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONEIA PEREIRA GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 96, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 1834-29.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BRESSAN DE OLIVEIRA, 

CLAUDETE RIBEIRO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT
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 Processo nº 1834-29.2018.811.0033 – Código 80558

Tipo de Ação: Penal / Procedimento Especial

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado(s): i) Carlos Eduardo Bressan de Oliveira

 ii) Claudete Ribeiro Partes [presa desde 17.6.2018]

DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – [1011010]

Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o advogado ANTONIO MARCOS LOPES, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, emendar sua peça defensiva de fls. 73/85, pois 

apócrifa.

2. SANADO o vício, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público, para manifestar sobre a(s) preliminar(es) suscitada(s) na petição 

de fls. 73/85.

3. DECORRIDO, in albis, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Às providências, com urgência, por se tratar de processo com réu 

preso.

São José do Rio Claro, 26 de julho de 2018.

Christiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 1834-29.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BRESSAN DE OLIVEIRA, 

CLAUDETE RIBEIRO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 3. Ante o exposto, (I) REJEITO as preliminares aventadas pela defesa 

técnica às fls. 73/85, e (II) não sendo o caso de rejeição liminar [art. 395 

do CPP] e inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], com fundamento no art. 56, da Lei 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA em face de CARLOS EDUARDO 

BRESSAN DE OLIVEIRA e CLAUDETE RIBEIRO PRATES, qualificados nos 

autos, pela suposta prática dos crimes de (i) tráfico de drogas [artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06] e (ii) associação para o tráfico de drogas [artigo 

35, caput, da Lei 11.343/06], em concurso material [art. 69, caput, do 

Código Penal].4. Cumpridas as formalidades legais e dando seguimento ao 

trâmite processual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20 (vinte) de setembro de 2018, às 13h30min.5. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a.CITE(M)-SE/REQUISITE(M)-SE o(s) 

r é u ( s ) . b . I N T I M E ( M ) - S E  e / o u  R E Q U I S I T E ( M ) - S E  a ( s ) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na defesa 

preliminar. Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) 

residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no 

juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias 

listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida 

a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto 

ao juízo deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: 

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado.”).c.INTIME(M)-SE, via DJe, o(s) advogado(s) constituído(s) 

do(s) réu(s).d.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66229 Nr: 2439-43.2016.811.0033

 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): CESAR VALMOR DA SILVA MILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720-B, MARCIO RODRIGUES MARIN - OAB:13.674 OAB/MS, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA em que os litigantes compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação da avença e extinção do feito 

com resolução do mérito.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 119/122, e, por conseguinte, JULGO O 

MÉRITO da demanda para homologar a transação efetivada entre as 

partes, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79053 Nr: 1095-56.2018.811.0033

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ MARTINS, RAMÃO SILVA 

MARTINS, DUPRAIR ALVES MARTINS, RAMONA DORENILZA DA CRUZ, 

IRACEMA DA CRUZ MARTINS, SILVIA DA CRUZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramires da Cruz Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para autorizar o 

levantamento dos valores depositados a título de FGTS e VERBAS 

RESCISÓRIAS, de titularidade de RAMIRES DA CRUZ MARTINS, em favor 

da requerente MARIA APARECIDA DA CRUZ MARTINS.Sem custas e 

despesas processuais, ante a gratuidade da justiça a eles concedida. 

Sem verba honorária.Expeça-se Alvará Judicial em nome da 

Requerente.Ciência a Requerente, por meio da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, e, em seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, 

providências e baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59733 Nr: 1280-02.2015.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

JOAO BATISTA FONTES, ETERNA MARIA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76520 Nr: 3991-09.2017.811.0033

 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: LENDINA KANAAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOSÉ RECHE DE CASTILHO, JOSÉ 

EDUARDO DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora (fl. 17) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda aos embargos de fls. 30/37, 

nos termos do art. 702, § 5º, do CPC.

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.: 53409 Nr: 2885-51.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução em face da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso, na qual o(a) exequente alega ser credor(a) do valor de 

R$ 17.514,43 (dezessete mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e 

três centavos), a título de honorários advocatícios no exercício da 

advocacia dativa.

Citado, o executado insurgiu-se por meio de Embargos à Execução nº 

344-11.2014.811.0033, Código 54501, sentenciado em 03.05.2017 

[sentença de fls. 35/37], com trânsito em julgado certificado na data de 

08.08.2017 [certidão de fl. 38].

O exequente apresentou novos cálculos às fls. 41/44.

Devidamente intimado, o executado não se manifestou, conforme 

certificado à fl. 46.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Este processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários 

advocatícios em que o exequente, advogado, desempenhou no exercício 

da advocacia dativa nesta unidade judiciária.

A Fazenda Pública, citada e intimada, não se manifestou.

3. HOMOLOGO, pois, os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 

41/44 para fixar o valor do crédito executado em R$ 25.241,38 (vinte e 

cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), importe 

esse a vigorar a partir da data da propositura da demanda e atualizado 

monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Requisite-se o pagamento, por meio de RPV, nos termos dos artigos 535, § 

3º, II, e 910, § 1º, ambos do CPC, observado o Provimento n. 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67877 Nr: 3346-18.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o pedido de arbitramento de honorários dativo, formulado pela 

advogada Mariana Mulari Nassar Nobre, por meio da petição de fl. 41, 

porque inexistente nos autos decisão e/ou termo de nomeação como 

defensora dativa da parte devedora. Nada impede a renovação do pleito 

após a comprovação da nomeação.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, pessoalmente, SIMONE MARQUES para, no prazo de 10 

(dez) dias, pagar os débitos apontados na petição de fls. 34/37, 

comprovar o seu pagamento ou a impossibilidade de fazê-lo.

b) INTIME-SE a advogada Mariana Mulari Nassar Nobre, via DJe, sobre o 

teor da presente decisão.

c) ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública, para que se manifeste 

sobre o pedido de fl. 40 [designação de audiência de conciliação perante o 

CEJUSC].

d) INTIME-SE, via DJe, o advogado subscritor do acordo de fls. 28/29 para 

que, em 10 (dez) dias, se manifeste sobre o pedido de fl. 40 [designação 

de audiência de conciliação perante o CEJUSC].

e) Decorrido(s) o(s) prazo(s), com ou sem manifestação, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público e, em seguida, retornem os autos 

conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-94.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR COSME DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LEOPOLDO DA MATTA NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

JUAN DIEGO PERGHER ZUFFO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO (ADVOGADO(A))

A O GOTARDO & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei Impugnar a Contestação.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48389 Nr: 2067-17.2014.811.0049

 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: VANESSA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIRA LOPES DA SILVA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 19037 Nr: 2093-88.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BENUTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO - 

OAB:40407

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa a se manifestar no prazo legal 

acerca do despacho de fls. 335, "Diante do retorno dos autos e do 

desprovimento do recurso, o qual manteve a pena definitiva de 6 (seis) 

anos de reclusão, em regime semiaberto. Dê-se vista as partes para 

tomarem conhecimento do inteiro teor do referido acórdão...".
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63679 Nr: 21-16.2018.811.0049

 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: MARIA DE FATIMA BATISTA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 21- 16.2018.811.0049 - (código 63679)

Requerente: MARIA DE FATIMA BATISTA DA MATA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

outubro de 2018, às 15:00 horas (Horário Oficial do Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 15 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64211 Nr: 394-47.2018.811.0049

 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: ALBERTO SILVA LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 394-47.2018.811.0049 - (código 64211)

Requerente: ALBERTO SILVA LESSA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas (Horário Oficial do Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 15 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 77-49.2018.811.0049

 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: CÍCERA PAULA DE ARAUJO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 77- 49.2018.811.0049 - (código 63752)

Requerente: CÍCERA PAULA DE ARAUJO SANTANA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

outubro de 2018, às 14:30 horas (Horário Oficial do Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 15 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63827 Nr: 146-81.2018.811.0049
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 146- 81.2018.811.0049 - (código 63827)

Requerente: MARIA DE JESUS TAVARES DE SOUZA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas (Horário Oficial do Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 15 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 424-82.2018.811.0049

 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: ADROSSE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:25.313/A, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 424- 82.2018.811.0049 - (código 64248)

Requerente: ADROSSE PEREIRA DOS SANTOS

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

outubro de 2018, às 13:00 horas (Horário Oficial do Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 15 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63785 Nr: 107-84.2018.811.0049

 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: CÍCERA MARCELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 107-84.2018.811.0049 - (código 63785)

Requerente: CÍCERA MARCELINA DA SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

outubro de 2018, às 12:00 horas (Horário Oficial do Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 15 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65733 Nr: 1396-52.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE OLIVEIRA DE SOUZA ATAÍDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:19541/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Recebo os embargos à execução para discussão.

 Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Decorrido prazo, volvam-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60145 Nr: 1263-44.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA SIMONE GASS ME, DEBORA SIMONE GASS, 

LILI KNABBEN, PAULO ROBERTO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Recebo os embargos à execução para discussão.

 Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Decorrido prazo, volvam-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65462 Nr: 1205-07.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDES E SILVA LTDA-ME, LUCINEIDE 

ALVES DA SILVA, JALES MARCELINO BERNARDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FREDERICO FLEURY 

CURADO BROM - OAB:2943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64717 Nr: 737-43.2018.811.0049

 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: GSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO procedente o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por 

conseguinte, DECRETO, por sentença, o divórcio do casal GERCI SPEDITO 

DE FAVERI e SELMIRA DE FAVERI, julgando dissolvida a sociedade 

conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso IV, CC), passando a 

cônjuge virago a usar o nome de solteira, qual seja, SELMIRA 

MACHADO.Isento de custas, por não ter havido efetiva resistência ao 

pedido pela Requerida. Pelas mesmas razões, sem honorários 

advocatícios.CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 01 

URH da Tabela de Honorários da OAB/MT, referentes aos honorários 

advocatícios da Curadora Especial nomeada, Dra. Ana Paula Rezende 

Vilela – OAB/MT 25.237-B. Expeça-se certidão.Intime-se a Requerida via 

edital.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

averbação ao Ofício do Registro Civil competente.P. R. I. C.Preclusas as 

vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.Vila 

Rica/MT, 21 de agosto de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13187 Nr: 758-05.2007.811.0049

 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: JANETE MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, JEOVANE 

GOMES DE OLIVEIRA, MARCELO GOMES DE OLIVEIRA, DIEGO GOMES 

OLIVEIRA, REGIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA, JOSIEL SANTOS OLIVEIRA 

rep/por Janete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA VANESSA OLIVEIRA 

ARAÚJO - OAB:22465/O, Ramon Queiroz Rodrigues da Silva - 

OAB:12080-MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que aos 14 dias do mês de novembro de 

2016, proferiu-se sentença de mérito conforme fls. 94/95, e que desta 

sentença não fora interposto recurso no prazo legal, por nenhuma das 

partes, tendo, portanto, transitado em julgado a decisão retro.

Assim, denota-se que em momento oportuno as partes perderam prazo 

para a devida interposição recursal.

Precluso prazo para recurso ou qualquer outro requerimento que 

entendiam cabível, indevidamente a parte requerente postulou pela 

correção da sentença, que ressalte-se foi proferida em conformidade com 

os pedidos formulados na exordial, e ainda, a parte requerida peticionou 

postulando pela gratuidade da justiça, revogação do mandato do 

advogado da época e declaração de nulidade da publicação em nome do 

causídico representante dos requeridos, quando o processo não mais era 

passível de movimentação, posto que, a sentença proferida passou a ser 

estável e imutável, e, portanto, formou-se a coisa julgada.

Assim, deixo de apreciar os pedidos formulados, eis que qualquer decisão 

alteraria o conteúdo da sentença proferida e imutável pelo fenômeno do 

trânsito em julgado.

Determino sejam os requeridos intimados para que no prazo de 5 (cinco) 

dias procedam ao pagamento das custas devidas.

Cumpram-se na integralidade as deliberações anteriormente exaradas nos 

autos e após arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61034 Nr: 1695-63.2017.811.0049

 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: LADC, JACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial de guarda, 

alimentos e visitas, formulado por Luciane Alves da Costa e José 

Alexandre Carvalho da Silva, em relação ao filho menor Alexandre Alves 

da Silva, todos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/11.

Aduz no referido acordo que o genitor ficará obrigado a pagar o valor de 

R$ 100,00 mensais a título de pensão alimentícia, mediante depósito na 

conta de titularidade da genitora, ocorreu que na presente minuta inexiste 

informações quanto ao reajuste da pensão alimentícia, bem como não há 

informação quanto o pagamento das despesas extraordinárias (fl. 12).

À fl. 14, intimaram-se os requerentes, para, no prazo de 15 dias, 
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esclarecerem/acordarem quanto às omissões informadas à fl. 12.

Desta forma, os requerentes vieram apresentar a Vossa Excelência por 

intermédio de sua advogada, o aditamento do acordo com as 

manifestações de fls. 15/16.

Com vista, à fl. 18, o Ministério Público Estadual opinou pela homologação 

do acordo e posterior arquivamento dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial, realizado entre as partes no Conselho Tutelar de Vila Rica 

Mato Grosso (fl. 11), fazendo seus termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56395 Nr: 1138-84.2018.811.0035

 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): Fernando Cesar Passinato Amorim, 

AUGUSTINHO CLAUDINO NETO

 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 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.: 56391 Nr: 1135-32.2018.811.0035

 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): ROGNEY COSTA MORAES, Maximino Quirino 

de Moraes, Altamira Gil de Moraes

 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 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.: 56391 Nr: 1135-32.2018.811.0035

 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): ROGNEY COSTA MORAES, Maximino Quirino 

de Moraes, Altamira Gil de Moraes

 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.: 56395 Nr: 1138-84.2018.811.0035

 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): Fernando Cesar Passinato Amorim, 

AUGUSTINHO CLAUDINO NETO

 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 
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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

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49789 Nr: 1836-16.2018.811.0092

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Erney Martins Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as guias recolhidas e juntadas nos Autos Código 

21120 não foram utilizadas, DEFIRO a RESTITUIÇÃO ao requerente.

SEM CUSTAS.

Proceda-se de acordo com a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 – 

Versão 02, publicada no DJE nº 9464 em 26/01/2015, intimando-se o 

requerente para apresentação dos documentos necessários.

Após, arquivem-se.

P.I.

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15323 Nr: 865-51.2006.811.0092

 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: Joelcio Vilela de Carvalho, Daubenides Silva de Paula 

Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MIGUEL DOS SANTOS, Sidinéia 

Menezes de Carvalho, Aparecido Rodrigues Monteiro, Delair Lourdes 

Oliveira Monteiro, Flaviana Oliveira Braun Dal Ri San Marco, Rodrigo Dal Ri 

Sam Marco, José Carlos Briancini, DENNICI SILVA BRIANCINI, Dinete Maria 

da Silva, Jose Carlos Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Mauro Andre 

da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARY MAGDA 

QUEIROZ DIAS, para devolução dos autos nº 865-51.2006.811.0092, 

Protocolo 15323, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35234 Nr: 792-64.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JÚLIO JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

60178381306, Rg: 032571162007-4, Filiação: Maria do Socorro da Silva e 

José Silvino da Silva, data de nascimento: 25/05/1988, brasileiro(a), natural 

de Carnaubeira da Penha-PE, serviços gerais, Telefone 66-9911-4555. 

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 09 de agosto de 2015, por 

volta das 8h, na quitinete localizada em frente ao antigo Sinagro, nesta 

cidade, o denunciado supostamente ofendeu a integridade física da vítima 

ELISETE ARAÚJO, sua convivente. Segundo apurado, ápos ingerir bebidas 

alcoólicas o denunciado teria dirigido-se até a vítima expulsando-a de 

casa, onde a vítima saiu para a residência de um familiar. Todavia, o 

denunciado teria aparecido no local, ápos ouvir que ela não voltaria para 

casa, deferiu um golpe de faca em sua mão. Diante do ocorrido, JÚLIO 

JOSÉ DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 129, § 9°, do 

Código Penal, com as prerrogativas da Lei: 11.340/06. OBSERVAÇÃO: 

Caso o denúnciado não possui advogado, deverá declarar a este Juízo 

para que lhe seja nomeado Defensor Dativo.

Despacho: Autos do Processo de Código nº. 35234Vistos.1. DEFIRO a 

cota ministerial de fl. 98.2. Deveras, não localizado para ser citado 

pessoalmente, CITE-SE o denunciado, via editalícia, para responder a 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), 

oportunidade em que poderá arrolar testemunhas e juntar provas, tudo 

nos termos do art. 406ss do CPP, devendo constar no mandado citatório a 

informação ao denunciado de que se não possuir advogado, deverá 

declarar a este Juízo para que lhe seja nomeado Defensor Dativo.3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Taquari/MT, 

14 de novembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 24 de maio de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32649 Nr: 433-51.2014.811.0092

 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: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELÉTRICA SATAKE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Júnior - OAB:20.366-D/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31401 Nr: 936-09.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza - ME, Noemi Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-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, ante o decurso 

do prazo solicitado às fls. 83, 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.: 42549 Nr: 1421-67.2017.811.0092

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDdS, VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS, MFDdS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 601 de 791



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo a DESISTÊNCIA da ação manifestada pelos autores/adotantes, 

que recebeu parecer favorável do Ministério Público, motivo pelo qual 

extingo o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC.

 Sem custas nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21265 Nr: 75-91.2011.811.0092

 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: DLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deuzânia Marques Vilela Alves 

- OAB:5177-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.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.Arbitro 

honorários em favor do Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal, no valor 

equivalente a 2 (duas) URH’s, pela atuação na defesa da requerente, a 

serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Ciência ao Ministério Público.P.I.Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 

2018. Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31561 Nr: 1115-40.2013.811.0092

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERTON NUNES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP

 Código nº 31561

SENTENÇA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de UEVERTON NUNES XAVIER pela prática do crime previsto no artigo 14, 

da Lei nº 10.826/2003.

De acordo com a denúncia, “No dia 15/09/2013, por volta das 4h15min, na 

Avenida Macário Subtil de Oliveira, neste município, o denunciado portava, 

dentro de seu veículo, um revólver calibre 38 com 06 (seis) munições 

intactas, sem a devida autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar”.

 A denúncia foi recebida no dia 26/05/2014. (fl. 39/39, vº)

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia, na qual pugnou pela 

Absolvição sumária. (fls. 60/61)

 Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas 

de acusação e realizado o interrogatório do acusado (fls.71/75).

Conforme fls. 76/78, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se pela absolvição do acusado, por 

falta de provas. (fls. 79/81).

É o relatório.

 DECIDO.

 Inicialmente, ressalto que de acordo com o art. 155 do Código de 

Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas.

No caso em comento, verifico que a materialidade do crime encontra-se 

demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 09); Termos de 

Depoimentos dos Policiais (fl. 10/13); Termo de Depoimento de Testemunha 

(fl. 14/15); Termo de Depoimento do Conduzido (fl. 16/18); Auto de 

Apreensão (fl. 24); Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 

26/27); Boletim de Ocorrência (fls.28), além dos depoimentos colhidos em 

Juízo.

 Em seu depoimento em juízo, a testemunha – Policial Militar – Jussan 

Fernandes Besssa afirmou:

(...) que receberam uma solicitação no 190 sobre uma ocorrência de 

vários disparos de arma de fogo em uma festa que estava ocorrendo na 

cidade, para onde se deslocaram, e chegando ao local um dos 

seguranças do prédio e falou que um veículo estava parado à frente da 

viatura era de um dos parentes que tinha se envolvido no fato naquele 

local, ambas as parte envolvidas já se encontravam no hospital, naquele 

momento tentamos abordar o veículo com sinal sonoro e luminoso, mas o 

mesmo seguiu sentido a avenida Macário, saindo em alta velocidade, 

tentando se evadir da guarnição; conseguiram abordar o veículo 

conduzido pelo acusado em frente ao prédio da Gazin, momento em que 

fizeram uma busca pessoal aos elementos que se encontravam, não 

sendo localizado nada na busca pessoal, mas quando fizeram a busca 

veicular foi localizado no banco passageiro na parte de baixo, embaixo do 

tapete um revólver calibre 38 (...)

O depoimento acima foi confirmado pelo depoimento do Policial Militar 

Raimundo José Costa de Souza.

Logo, não pairam dúvidas de que o réu portava em seu veículo a arma de 

fogo apreendida.

Porém, na tentativa de afastar-se da responsabilidade penal, suscitou que 

a arma apreendida não era de sua propriedade, porém, em nenhum 

momento trouxe aos autos elementos que pudesse comprovar tal 

alegação.

Diante disso, não há como acolher a pretensão absolutória da defesa, que 

não logrou êxito em demonstrar a veracidade da versão que apresentou.

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações 

e instrução processual são aptos a demonstrar que a arma apreendida 

dentro do veículo do acusado é de sua propriedade, caracterizando assim 

o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Destarte, impõe-se a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu UEVERTON NUNES XAVIER, pela prática do crime 

previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

 Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade normal à espécie. O acusado é tecnicamente 

primário. Não há elementos nos autos para verificar a sua personalidade e 

conduta social. As circunstâncias e os motivos não são desfavoráveis, 

pois são comuns a este tipo de delito.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e 15 

(quinze) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 2 (dois) anos de 

reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos 

nos autos quanto à situação econômica do acusado, será calculado no 

valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no 

art. 33, §2º, “c” e §3º do Código Penal.

 Preenchidos os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem estipuladas 

pelo Juízo da Execução Penal.

 Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor:

 I – Expedir a guia de execução definitiva;

 II – Proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Verificar 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, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “16 - 

Arquivo Definitivo”.

 Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, por 

ser hipossuficiente, na forma da lei.
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Arbitro honorários em favor do Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli, no valor 

equivalente a 5 (cinco) URH’s, pela atuação na defesa do acusado, a 

serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.

P.I.

 Alto Taquari/MT, 06 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31407 Nr: 943-98.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do acusado FRANCISCO 

DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, VI, ambos 

do Código Penal, em decorrência da prescrição virtual da pretensão 

punitiva, bem como nos termos do art. 341, III, do CPP, decreto quebrada a 

fiança prestada pelo réu.Arbitro honorários em favor do Dr. Ricardo 

Alexandre Tortorelli, no valor equivalente a 5 (cinco) URH’s, pela atuação 

na defesa do acusado, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão.Intime-se o Ministério Público para 

informar qual entidade receberá os valores pagos a título de fiança.Ciência 

ao Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.P.I.Alto Taquari/MT, 18 de julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20656 Nr: 800-17.2010.811.0092

 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: Valdemar Tieppo, Maria Gasira Mendes Tieppo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Turchetto, Hilda Terezinha de Vitto 

Turchetto, Vianna Empreendimentos Agropecuarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faber Viegas - OAB:2105-A, 

Luciana Tenuta Portela - OAB:10.228, Rondon Brasil Viegas - 

OAB:141424, Rubia Viegas Apolinário - OAB:5.255

 Código nº 20656

 DECISÃO

Diante das informações de (fls.725/726), oficie-se ao competente RGI para 

o registro da sentença.

Após, arquivem-se os autos.

 Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19775 Nr: 733-86.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, ARISTIDES DE SOUZA 

MACIEL, Roberto Carlos Lunardi, Euzébio Oly Medeiros de Oliveira, Ligia 

Lunardi Peruchi, Edinei Peruchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Moisés Borges Rezende Júnior - OAB:5.374/MT

 Cód. nº 19775

Despacho

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fls. 1.104/1.113, vº, que 

absolveu os réus, proceda-se às comunicações devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação - INI e ao Cartório Distribuidor acerca da 

absolvição.

Após, remetam-se os autos ao Arquivo Definitivo.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22055 Nr: 867-45.2011.811.0092

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicunha Textil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Guilherme Kok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getulio de Pessoa Coelho Filho 

- OAB:19368/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para confirmar a liminar 

deferida e tornar definitivo o arresto efetuado, ficando resolvido o mérito 

causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte ré no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

causa.Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença e das 

certidões do Oficial de Justiça expedidas por ocasião do cumprimento da 

liminar (Auto de Arresto, Retirada e Depósito e Auto de Depósito) para a 

Execução em apenso (Autos 22161). Após, desapensem-se e 

arquivem-se.P.I.Alto Taquari-MT, 14 de agosto de 2018. Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22161 Nr: 973-07.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicunha Textil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Guilherme Kok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Mª Haydn Credidio - 

OAB:143.241, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 Cód. 22161

Despacho

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 10 dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 176/187, vº.

Alto Taquari/MT, 14 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21206 Nr: 16-06.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT

 Cód. nº 21206

DECISÃO

Verifica-se que as apelações juntadas às (fls.232/233-defesa e 

234/236-acusação) são tempestivas, razão pelas quais as recebo.

Notifique-se o réu, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais (apelação de fls.232/233), bem como 

para apresentação de contrarrazões (apelação de fls.234/236).

Com estas, ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões 

(apelação de fls.232/233).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Alto Taquari/MT, 17 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.: 20842 Nr: 984-70.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lautério Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 20842

DECISÃO

Intimem-se as partes por meio eletrônico do retorno dos autos.

Transcorridos 15 dias sem manifestação, arquive-se definitivamente o 

feito independentemente de nova determinação.

 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.: 31395 Nr: 928-32.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 31395

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante em face 

da sentença lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve contradição/omissão no tocante à 

inércia do autor, bem como ausência de intimação para, no prazo de 5 

dias, suprir a falta constatada.

 Pede a correção dos vícios apontados e a reforma da sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 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.: 19873 Nr: 1458-75.2009.811.0092

 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: Anuncio Aguero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rubens Baldan - 

OAB:288842/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 19873

DECISÃO

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Considerando que o pedido de (fls.108 e verso), instruído com 

comunicação de indeferimento de aposentadoria por via administrativa, foi 

protocolado em 19/06/2018, portanto, anteriormente a sentença de 

extinção sem resolução do mérito por abandono da causa (fls.107 e 

verso), publicada em 28/06/2018, considerando os princípios da 

economicidade e aproveitamento dos atos processuais, anulo a sentença 

de (fls.107 e verso).

Tendo em vista que em sede recursal não houve contestação de mérito, e 

visando evitar futuras alegações de nulidade, em análise preliminar 

vislumbro que a inicial está em conformidade com os preceitos legais, 

desta forma RECEBO A INICIAL.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, bem como 

em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar a 

ação, nos termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil, bem como 

intime-a para comparecer à audiência de instrução, a qual designo para o 

dia 07/11/2018 às 12/30min. (HORÁRIO MT)

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, INTIMANDO-A PESSOALMENTE e advertindo-a do 

disposto no § 1º do artigo 385 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.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20782 Nr: 924-97.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auguiney da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Cód. nº 20782

 DECISÃO

Diante da certidão de fls.121, considerando a inércia do réu, determino 

que o valor depositado nos autos a título de fiança seja destinado ao 

Instituto Pestalozzi desta Comarca.

Após, arquivem-se os autos.

 Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18523 Nr: 415-06.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Jucineia Menezes de 

Carvalho, JULIANA MAGALHÃES SIMÕES DE SÁ, Lairto João Sperandio 

Filho, Luiz Henrique Lazarini, Robison Junio Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Moisés Borges Rezende Júnior - OAB:5.374/MT, 

Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 Cód. 18523

Despacho

Dê-se vista ao Ministério Público.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.
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Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16414 Nr: 771-69.2007.811.0092

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linck S/A Equipamento Rodoviários e Indrustriais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerardus Johannes Servantius Maria Michels, 

Maria Luisa Michels

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Barbosa Garcia - 

OAB:1854/GO, Luiz Emídio Dantas Júnior - OAB:7400-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161, Kátia Rezende Silva - 

OAB:16681/GO, Martiniano José da Silva - OAB:1397-GO

 Código 16414

SENTENÇA

I – Considerando a satisfação da obrigação, conforme demonstrativo de 

transferência bancária de fl. 363, DECLARO EXTINTO o Cumprimento de 

Sentença movido pelo advogado Augusto Carlos Fernandes Alves em 

face da Embargante Linck S/A Equipamentos Rodoviários, nos termos do 

art. 924, II, do CPC.

II – Por sua vez, considerando que toda a quantia que havia depositada em 

juízo foi levantada por meio do Alvará expedido a fl. 363, recebo a petição 

de fls. 364-365 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tendo como objeto a 

restituição do percentual de 10% (dez por cento) relativo à multa do Art. 

475-J e os honorários sucumbenciais oriundos da decisão de fls. 

349-350vº.

 III – Proceda-se a correção da classe processual, bem como dos polos 

processuais, passando a constar como exequentes Linck S/A 

Equipamentos Rodoviários e Luiz Emídio Dantas Júnior e como executado 

Augusto Carlos Fernandes Alves.

IV – Em seguida, intimem-se os exequentes para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, juntar aos autos o cálculo atualizado do débito, sob pena de 

extinção.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 20 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16413 Nr: 770-84.2007.811.0092

 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: Linck S/A Equipamento Rodoviários e Indrustriais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerardus Johannes Servantius Maria Michels, 

Maria Luisa Michels

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Barbosa Garcia - 

OAB:1854/GO, Luiz Emídio Dantas Júnior - OAB:7400-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161

 Código 16413

DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Link S/A Equipamentos 

Rodoviários e Industriais em face da sentença que julgou improcedente a 

pretensão inicial.

 Aduziu a parte embargante que houve omissão no que diz respeito a 

ausência de análise da questão da incompetência do juízo de Mineiros/GO.

 Pede a correção dos vícios apontados.

 É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a decisão embargada não possui qualquer omissão, uma vez 

que todas as questões levantadas pelos executados foram apreciadas.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a decisão embargada.

Cumpra-se a sentença.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16052 Nr: 403-60.2007.811.0092

 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: Gerardus Johannes Servantius Maria Michels, Maria 

Luisa Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linck S/A Equipamento Rodoviários e 

Indrustriais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB:7400-MT

 Código 16052

DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Link S/A Equipamentos 

Rodoviários e Industriais em face da decisão que determinou a atualização 

do valor das custas e a intimação dos exequentes para pagamento.

 Aduziu a parte embargante que houve contradição na decisão embargada 

em razão da expiração do prazo para pagamento das custas.

 Pede a correção do vício apontado.

A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos, alegando 

que até o presente momento não foi intimada para pagamento das custas.

 É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a decisão embargada não possui qualquer contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a decisão embargada.

Intimem-se os exequentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 20 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17763 Nr: 911-69.2008.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo José Brocanelli de Carvalho, Deiler 

Alves Garcia, Fábio Mauri Garbúgio, LAUCÍDIO FAUSTINO INÁCIO, Mário 

Donizete Rulli, Geraldo Rodrigues Batista, Nelson Ned Previdente, Espolio 

de Sebastião Paes Ananias, Vicente Corrêa da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT, 

Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de 

Paula Leal - OAB:14398/MT
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 Autos n° 17763

Despacho

Diante da manifestação de fl. 817, dê-se vista ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 20 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33129 Nr: 865-70.2014.811.0092

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDdS, VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:14255-MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial para 

decretar a PERDA DO PODER FAMILIAR dos réus MARIA FRANCILENE 

DUARTE DE SOUZA E VALDERI RAIMUNDO DA SILVA em relação à filha 

AYRA GRAZIELA DUARTE DA SILVA, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários. Arbitro honorários em favor do advogado 

nomeado para atuar como Curador Especial aos réus, Dr. Edson Roberto 

Castanho (fl. 34), no valor equivalente a 1 (UMA) URH, a serem custeados 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Após o 

trânsito em julgado, proceda-se a inscrição da menor nos cadastros de 

adoção. (Art. 50, § 8º do ECA)Em seguida, determino a realização de 

buscas para localização de eventuais interessados na adoção.P.I.Alto 

Taquari/MT, 20 de agosto de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47353 Nr: 726-79.2018.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACCIN LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA TERUEL - OAB:389442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente, para fins de intimação da parte autora, 

acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 24/09/18, às 

14h (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32210 Nr: 247-28.2014.811.0092

 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: Neusa Ribeiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Diniz Bastos, JUÍZO DA COMARCA 

DE ALTO TAQUARI

 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:

 Cód. 32210

SENTENÇA

I – Considerando que o presente feito tramita desde o ano de 2014 para 

transmissão causa mortis de um único veículo VW/GOL CL, ano 1991, com 

valor à época da distribuição da ação inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), e não há conflito entre as partes, determino a CONVERSÃO do 

presente inventário em ARROLAMENTO SUMÁRIO, na forma do art. 659 e 

seguintes do NCPC, prestigiando assim os princípios da economia, 

celeridade processual e duração razoável do processo. Procedam-se as 

alterações junto à distribuição e sistema Apolo.

Aliás, em virtude do pequeno valor do veículo e da inexistência de outros 

bens seria desnecessária até mesmo a propositura da presente ação, 

bastando o ingresso com pedido de Alvará Judicial.

II – HOMOLOGO, por sentença, as Primeiras Declarações apresentadas as 

fls. 25-28, recebendo-as como Plano de Partilha, ficando a propriedade do 

único bem dividida entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para a viúva-meeira e 12,5% (doze vírgula cinco por cento) para 

cada filho, o que faço com fundamento no artigo 659 do CPC, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

Sem custas, por serem beneficiários da JUSTIÇA GRATUITA.

Sem honorários sucumbenciais, por ausência de parte adversa.

 Transitada em julgado, expeça-se o Formal de Partilha e/ou Alvará.

Em seguida, intime-se a Fazenda Pública Estadual, mediante carga dos 

autos, nos termos dos artigos 659, §2º e 662, §2º, ambos do Código de 

Processo Civil.

Após, arquivem-se.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 20 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 953-16.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Willian de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código 22141

DECISÃO

I – Em atendimento ao pedido contido na cota ministerial de fl. 310, foi 

realizada busca junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD no intuito de 

localizar o endereço das testemunhas Erasmo Carlos Ribeiro Barros e 

Valdecir Honório Barbosa, conforme extrato em anexo.

II – Esclareço que a busca junto ao sistema BACEN JUD já havia sido 

deferida a realizada, conforme peças de fls. 285-286.

III – OFICIE-SE à Agência da Previdência Social (INSS), ao SERASA e às 

empresas de telefonia OI, TIM, CLARO e VIVO solicitando, no prazo de 5 

(cinco) dias, informações quanto ao endereço de cadastro das 

testemunhas acima citadas.

IV – Com a juntada das respostas, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar sobre o resultado das buscas.

V – Cumpra-se com URGÊNCIA por se tratar de RÉU PRESO.

Alto Taquari/MT, 21 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-36.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000148-36.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se o 

executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o evento 

de ID nº 14353370 ALTO TAQUARI, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000183-59.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))
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Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000183-59.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

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 534 

do Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente 

impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da 

condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de 

Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciando o referido 

prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do 

artigo 535, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO 

TAQUARI, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000185-29.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000185-29.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

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 534 

do Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente 

impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da 

condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de 

Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciando o referido 

prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do 

artigo 535, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO 

TAQUARI, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000187-96.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000187-96.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

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 534 

do Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente 

impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da 

condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de 

Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciando o referido 

prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do 

artigo 535, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO 

TAQUARI, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010327-41.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010327-41.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: DEUZANIA MARQUES VILELA 

ALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Nos termos do artigo 

3º do Provimento nº 11/2017, do Conselho da Magistratura do Estado de 

Mato Grosso, o cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretara Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

devendo ser encaminhando ao referido departamento, por meio do Malote 

Digital, acompanhado da sentença, o acórdão, se houver, o(s) título(s) que 

deu (eram) origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário da 

liquidação e informação referente à prioridade legal; Com a vinda dos 

cálculos, expeça-se ofício ao Estado de Mato Grosso requisitando o 

pagamento do valor, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do anexo 

I do Provimento acima destacado. ALTO TAQUARI, 7 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000193-06.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000193-06.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 7 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000195-73.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000195-73.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 
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proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 7 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000191-36.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000191-36.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 7 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000197-43.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000197-43.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 7 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000199-13.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000199-13.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 14 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000201-80.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000201-80.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 14 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000203-50.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000203-50.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 14 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-72.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS REIS (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000111-72.2018.8.11.0092. REQUERENTE: PAULO ROGERIO DOS REIS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Intime-se o apelado, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas Contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Recursal para julgamento do Recurso Inominado. ALTO TAQUARI, 

20 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000211-27.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000211-27.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EVERTON DONIZETTI FERREIRA 

CERANTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 20 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010307-50.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010307-50.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a ANUÊNCIA 

DAS PARTES no tocante ao quantum devido, expeça-se PRECATÓRIO em 

favor da parte reclamante no importe de R$ 51.917,92 (cinquenta e um mil 

novecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos). Com a juntada 

do comprovante de depósito nos autos, retornem conclusos. ALTO 

TAQUARI, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-42.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

WELLINGTON CAMBUI DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000016-42.2018.8.11.0092. REQUERENTE: WELLINGTON CAMBUI DINIZ 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

DECIDO Inicialmente, consigno que as partes não manifestaram interesse 

na produção de outras provas, possibilitando o julgamento antecipado do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

prestigiando, com isso, os princípios da celeridade e razoável duração do 

processo. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. II – ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In 

casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações. A 

parte ré, por sua vez, argumentou e comprovou que a parte autora 

assinou contrato de abertura de crédito, efetuou gastos e não honrou com 

a obrigação assumida, o que motivou a negativação do seu nome. 

Ademais, ao teor da súmula 283 do STJ, in verbis: STJ - SÚMULA 283. As 

empresas administradoras de cartão de crédito são instituições 

financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não 

sofrem as limitações da Lei de Usura. Desta forma, em tais contratos é 

perfeitamente lícita a cobrança de juros remuneratórios na forma 

pactuada, neste sentido: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE TAXA 

MÉDIA APURADA PELO BANCO CENTRAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA DE 

CHEQUE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda 

Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual, para se 

verificar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, deve-se 

observar a taxa média cobrada para operações da mesma espécie. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Ag. Rg. no Resp. 

628.818/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016). Destarte, ante a não 

comprovação do direito do autor, impõe-se a improcedência do pedido. 

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Arbitro 

honorários ao advogado nomeado para a defesa da parte autora em juízo 

no importe de 2 (duas) URH. Transitada em julgado, arquivem-se. ALTO 

TAQUARI, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-92.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000142-92.2018.8.11.0092. REQUERENTE: EVA FRANCISCA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A Verifico não ser hipótese de 

revelia. A parte reclamada não foi regularmente citada, pois o endereço 

informado pela parte reclamante encontra-se incorreto. Desta forma, 

intime-se a reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o correto 

endereço do reclamado, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 14 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-33.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL MELO DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000036-33.2018.8.11.0092. REQUERENTE: MAXWELL MELO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando a sua pertinência. ALTO TAQUARI, 

14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-87.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 609 de 791



FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010031-87.2014.8.11.0092. REQUERENTE: OTONIEL ALMEIDA TEIXEIRA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Defiro os 

pedidos (14589666), 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. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito, consignando que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 523 do NCPC. 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), sem prejuízo da expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. A 

impugnação somente poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro 

de cálculo ou causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). 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, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-30.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000032-30.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Trata-se de Execução movida em face do Estado de Mato Grosso. Na 

inicial, a parte exequente apresentou o cálculo do débito. A parte 

executada concordou com os valores apresentados. ANTE O EXPOSTO, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na petição inicial. 

Considerando que o débito excede o limite considerado pela Lei Estadual 

nº 10.656/2017 para as obrigações de pequeno valor do Estado de Mato 

Grosso, e a ausência de renúncia, expeça-se PRECATÓRIO em favor da 

parte exequente. Com a juntada do comprovante de depósito nos autos, 

retornem conclusos. Intimem-se. ALTO TAQUARI, 25 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000033-15.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000033-15.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Trata-se de Execução movida em face do Estado de Mato Grosso. Na 

inicial, a parte exequente apresentou o cálculo do débito. A parte 

executada concordou com os valores apresentados. ANTE O EXPOSTO, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na petição inicial. 

Considerando que o débito excede o limite considerado pela Lei Estadual 

nº 10.656/2017 para as obrigações de pequeno valor do Estado de Mato 

Grosso, e a ausência de renúncia, expeça-se PRECATÓRIO em favor da 

parte exequente. Com a juntada do comprovante de depósito nos autos, 

retornem conclusos. Intimem-se. ALTO TAQUARI, 7 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-57.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000069-57.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Trata-se de Execução de Sentença por quantia certa intentada em face da 

Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso. O executado intimado informou 

não se opõe à execução , requerendo a homologação do valor. Assim, 

homologo os valores apresentados pelo exequente e determino: I – Nos 

termos do artigo 3º do Provimento nº 11/2017, do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, o cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretara Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, devendo ser encaminhando ao referido departamento, 

por meio do Malote Digital, acompanhado da sentença, o acórdão, se 

houver, o(s) título(s) que deu (eram) origem ao cálculo e suas alterações, 

o cálculo originário da liquidação e informação referente à prioridade legal. 

II – Com a vinda dos cálculos, expeça-se ofício ao Estado de Mato Grosso, 

requisitando o pagamento do valor, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos 

termos do anexo I do Provimento acima destacado. Intimem-se. ALTO 

TAQUARI, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000021-98.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA (EXEQUENTE)

IRAN NEGRAO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000021-98.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: IRAN NEGRAO FERREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Trata-se de Execução de Sentença por quantia certa intentada em face da 

Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso. O executado intimado informou 

não se opõe à execução, requerendo a homologação do valor. Assim, 

homologo os valores apresentados pelo exequente e determino: I – Nos 

termos do artigo 3º do Provimento nº 11/2017, do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, o cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretara Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, devendo ser encaminhando ao referido departamento, 

por meio do Malote Digital, acompanhado da sentença, o acórdão, se 

houver, o(s) título(s) que deu (eram) origem ao cálculo e suas alterações, 

o cálculo originário da liquidação e informação referente à prioridade legal. 

II – Com a vinda dos cálculos, expeça-se ofício ao Estado de Mato Grosso, 

requisitando o pagamento do valor, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos 

termos do anexo I do Provimento acima destacado. Intimem-se. ALTO 

TAQUARI, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-22.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA (EXEQUENTE)

IRAN NEGRAO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000039-22.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: IRAN NEGRAO FERREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Trata-se de Execução de Sentença por quantia certa intentada em face da 

Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso. O executado intimado informou 

não se opõe à execução , requerendo a homologação do valor. Assim, 

homologo os valores apresentados pelo exequente e determino: I – Nos 

termos do artigo 3º do Provimento nº 11/2017, do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, o cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretara Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, devendo ser encaminhando ao referido departamento, 

por meio do Malote Digital, acompanhado da sentença, o acórdão, se 

houver, o(s) título(s) que deu (eram) origem ao cálculo e suas alterações, 

o cálculo originário da liquidação e informação referente à prioridade legal. 

II – Com a vinda dos cálculos, expeça-se ofício ao Estado de Mato Grosso, 

requisitando o pagamento do valor, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos 

termos do anexo I do Provimento acima destacado. Intimem-se. ALTO 

TAQUARI, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-03.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MIROWSKI (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO IBI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000038-03.2018.8.11.0092. REQUERENTE: LUIS FERNANDO MIROWSKI 

REQUERIDO: BANCO IBI S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei nº 9.099/1995. Durante a instrução processual as partes pugnaram 

pela realização de prova pericial. De acordo com o art. 51, II, da Lei 

9.099/1995, extingue-se o processo quando o seu prosseguimento após a 

conciliação for inadmissível. Desta forma, comprovada a necessidade de 

prova pericial, o presente feito mostra-se incompatível com a Lei nº 

9.099/1995. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito da causa, nos termos do art. 485, IV, do CPC ALTO TAQUARI, 6 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-13.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

JOSEMAR ENGRACIA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000005-13.2018.8.11.0092. REQUERENTE: JOSEMAR ENGRACIA 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Relatório dispensado, conforme artigo 38 in fine da Lei nº. 

9.099/95. DECIDO. Aduz a reclamante que é proprietária do imóvel da 

unidade consumidora 6/2595863-8, onde se mudou no mês de setembro 

de 2017. Relata que as faturas de energia elétrica de sua residência 

nunca vieram com valor superior a R$70,00 (setenta reais), conforme 

faturas em anexo. Contudo, a fatura do mês de dezembro de 2017 foi 

emitida no valor de R$467,92 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e 

noventa e dois centavos). Alega que não consumiu a quantidade de 

energia elétrica cobrada na fatura do mês de dezembro de 2017, e que até 

o momento não houve a sua quitação. Informa que, em contato com o 

número 08006464196 da Reclamada, a mesma informou que o valor 

estava correto, devido a sua residência estar localizada na Zona Rural. 

Não conformada, relata que buscou informação junto à Prefeitura 

Municipal de Alto Taquari/MT, sendo-lhe informada que sua residência fica 

localizada na Zona Urbana, conforme cópia do Carne de IPTU em anexo. 

Por fim, esclarece que buscou junto ao PROCON desta cidade resolver a 

situação, porém não obteve êxito. Informa que não tem condições de 

quitar a quantia cobrada, sendo que sequer foi consumida a quantidade 

que deu origem às faturas objeto da presente demanda, requerendo a 

declaração de inexistência do referido débito. Em sede de tutela urgência 

requereu a abstenção por parte da requerida de realizar qualquer 

suspensão no fornecimento de energia da sua unidade consumidora, com 

base na cobrança discutida nestes autos. Conforma decisão (I.D 

11617468) foi deferida a tutela antecipada. A audiência de conciliação 

restou infrutífera, sendo que, na ocasião, a parte reclamada saiu intimada 

para apresentar contestação no prazo legal. Conforme Contestação (I.D 

14346273), a reclamada alegou, preliminarmente, da incompetência do 

Juizado Especial em razão da matéria. No mérito, pela Legalidade da 

Exigibilidade do débito impugnado; Da Inexistência de Dano Moral; Pedido 

Contraposto. O reclamante apresentou Impugnação à Contestação (I.D 

14389921), pugnando pela procedência do pedido inicial. É o relatório. 

Decido. DA PRELIMINAR A parte requerida arguiu a preliminar de 

Incompetência do Juizado Especial Estadual em relação à matéria discutida 

na presente demanda. Todavia, entendo que não assiste razão, ante a 

não complexidade da causa, ou por ser necessária a produção de prova 

pericial. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Inicialmente, 

consigno que o caso em análise caracteriza-se como relação de 

consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas 

preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, hipóteses em que o 

fornecedor responde, objetivamente, pelos danos que causar em 

decorrência dos defeitos dos serviços prestados, independente da 

existência de culpa, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90. O 

reclamante aduz que as faturas de energia elétrica de sua residência 

nunca vieram com valor superior a R$70,00 (setenta reais), conforme 

faturas anexas a inicia. Contudo, a fatura do mês de dezembro de 2017 foi 

emitida no valor de R$467,92 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e 

noventa e dois centavos). Porém, relata que, em contato com o número 

08006464196 da Reclamada, a mesma informou que o valor estava 

correto, devido a sua residência estar localizada na Zona Rural. Contudo, 

destaca que a sua residência fica localizada na Zona Urbana, conforme 

cópia do Carne de IPTU anexo a inicial. Já a empresa reclamada, apenas 

limitou-se a afirmar que a cobrança realizada em desfavor do reclamante 

em relação à fatura do mês de DEZEMBRO DE 2017, no valor de R$467,92 

(quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) é legal 

e exigível, visto que conforme ficha cadastral e relatório de consumo, o 

requerente é morador de área rural, onde não é feita a leitura mensalmente 

e sim de forma plurimensal, ou seja, é permitido à concessionária efetuar 

leitura direta no medidor de energia elétrica, dos últimos três meses, sendo 

que o intervalo entre esses períodos que não se realiza leitura direta no 

medidor, as faturas são cobradas através da MÉDIA MENSAL DO 

USUÁRIO, com base nos termos do artigo 85 e 86 da Resolução 414/2010 

da ANEEL. Ademais, alega que não há que se falar em inexigibilidade do 

débito, pois, fora realizada leitura direta no medidor, dado ao fato de que 

nos dois meses anteriores não houve leitura, faturando-se consumo pela 

media de outros meses. O artigo. 85 da Resolução 414/2010 da ANEEL 

estabelece: Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos 

estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se 

houver, alternativamente:(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) I – prévia concordância do consumidor, por escrito; .

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) II – leitura 

plurimensal, observado o disposto no art. 86; (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012) III – impedimento de acesso, observado o 

disposto no art. 87; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...) O 

artigo 86 da mesma Resolução estabelece: Art. 86. Em unidades 

consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode 

efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). § 1º - A adoção do 

previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores 

envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os 

objetivos pretendidos com a medida. . (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012). Portanto, como destacado pelos referidos artigos, 

somente nas unidades consumidoras localizadas em zona rural a 
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concessionária poderá realizar o “cálculo do consumo de energia elétrica 

de forma plurimensal”. Contudo, verifico primeiramente, que o requerente 

provou que a residência da Unidade Consumidora nº 6/2595863-8, que 

gerou a fatura objeto da presente lide é classificada como: 

RESIDENCIAL/BIFASICA, portanto, localizada na área URBANA e não 

ÁREA RURAL como classificado pela reclamada. Ademais, conforme 

documento anexo à inicial, o reclamante comprova que recolhe o IMPOSTO 

PREDIAL e TERRITORIAL URBANA – IPTU, incidente sobre o imóvel da 

unidade consumidora nº 6/2595863-8, sendo que não efetuou qualquer 

alteração no cadastro do imóvel junto à reclamada que justificasse a 

mudança na forma de cobrança da energia elétrica. Quanto à alegação da 

reclamada, de que nos dois meses anteriores da fatura referente ao mês 

de DEZEMBRO DE 2017, não houve leitura, o que teria justificado o 

faturamento de consumo pela média de outros meses não deve prosperar, 

tendo em vista que conforme faturas trazidas aos autos pelo reclamante, 

o mesmo realizou o pagamento das correspondentes aos meses de 

SETEMBRO/2017, OUTUBRO/2017, NOVEMBRO/2017, conforme extratos 

(I.D 11616569). Portanto, analisando os argumentos e provas constantes 

nos autos, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar suas 

alegações Assim, deve ser declarado inexistente o débito objeto da 

presente demanda. DANO MORAL Quanto ao dano moral, no caso em tela, 

uma vez que, apesar de que não houve negativação, nem corte de 

energia elétrica, porém a existência do dano moral é evidente, pois a 

cobrança indevida, basta para gerar no consumidor o sentimento de 

angústia e ofensa à honra, que vai além do aborrecimento cotidiano. O 

desvio produtivo evidencia-se quando o fornecedor, ao descumprir sua 

missão e praticar ato ilícito, independentemente de culpa, impõe-se ao 

consumidor um relevante ônus produtivo indesejado por este, onerando 

indevidamente seus recursos produtivos. Assim, considerando que houve 

erro na emissão da fatura referente ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, 

deverá a reclamada refaturá-la, já que o valor a ser pago pelo consumidor 

deve corresponder ao serviço efetivamente prestado. Em que pese ser 

despicienda a análise de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

é necessária a comprovação dos demais elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil. Como se sabe, a indenização pelo dano moral se 

afigura como cláusula genérica de indenização disposta a favor do 

consumidor, de modo a protegê-lo do comportamento abusivo do 

fornecedor, servindo como elemento de compensação da sua situação de 

vulnerabilidade no mercado de consumo. A hipótese dos autos bem 

caracteriza aquilo que a doutrina consumerista contemporânea identifica 

como “desvio produtivo do consumo”, assim entendido como a situação 

caracterizada quando o consumidor, diante de uma situação de mau 

atendimento em sentido amplo precisa desperdiçar o seu tempo e desviar 

as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida 

– para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de 

oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. E na hipótese, o dano 

moral é in re ipsa, ou seja, é ínsito na própria ofensa, derivando do próprio 

fato lesivo, de forma que, demonstrada a ofensa, demonstrado está o 

dano moral. No que tange ao quantum indenizatório, deve o Juiz, ao fixá-lo, 

levar em conta diversos aspectos tais como a condição social do 

ofendido, a capacidade econômica do ofensor, a extensão, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e, bem assim, o caráter ressarcitório e 

preventivo-pedagógico do dano moral. Todos esses elementos devem ser 

considerados de modo que o valor arbitrado esteja em consonância com 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo tão elevado 

a ponto de gerar um enriquecimento ilícito para o ofendido, nem tão 

reduzido a ponto de tornar-se inexpressivo para o ofensor. Nesse 

sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

NO CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO 

CONTRADITÓRIO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo 

realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem 

ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de 

fatura com cobranças excessivas. A cobrança indevida de energia 

elétrica, acrescida de corte no fornecimento da energia e a consequente 

ameaça de ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

configura dano moral.O arbitramento do valor da indenização decorrente 

de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre 

com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes. Restando desprovido o 

recurso, os honorários fixados anteriormente deverão ser majorados, 

conforme disposição contida no art. 85, §11, do CPC/15. (Ap 39265/2018, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 

27/06/2018-TJMT) Considerando-se, portanto, que o reclamante merece 

reprimenda por sua conduta ilegal, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de indenização por danos morais, se mostra condizente com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter 

pedagógico/punitivo do instituto os parâmetros normalmente arbitrados 

para casos semelhantes. Destarte, ante a comprovação do direito do 

autor, impõe-se a procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo 

procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito discutido na 

inicial no valor de R$467,92 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e 

noventa e dois centavos), referente à unidade consumidora do requerente 

(nº 6/2595863-8), e para condenar a requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fica resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas nem honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se. ALTO TAQUARI, 31 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-54.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARIO CELSO WIECHINIESKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000151-54.2018.8.11.0092. REQUERENTE: MARIO CELSO WIECHINIESKI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A parte autora 

peticionou requerendo a desistência da ação. Diante do exposto, Julgo 

Extinto o presente processo, Sem Resolução do Mérito, nos termos do art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I. ALTO TAQUARI, 7 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-68.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ARRUDA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE FINANCIAMENTOS ? GRUPO BANCO SANTANDER DO BRSIL 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010073-68.2016.8.11.0092. REQUERENTE: DOUGLAS ARRUDA DE 

BARROS REQUERIDO: AYMORE FINANCIAMENTOS ? GRUPO BANCO 

SANTANDER DO BRSIL Douglas Arruda de Barros ajuizou Ação de 

Repetição Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face de 

Santander Financiamentos – Aymore CFI alegando que teve seu nome 

indevidamente negativado pelo réu referente ao não pagamento das 

parcelas nº 02 a 08 no valor de R$5.051,32 e parcelas de nº 14 a 17 no 

valor de R$2.765,66, contudo, não reconhece a dívida em questão, tendo 

em vista que no dia 19 de setembro de 2014, mediante acordo com a 

empresa reclamada, quitou as parcelas em atraso, bem como, o valor 

integral do financiamento no valor de R$7.200,00 (sete mil e duzentos 

reais). Relata que a anotação indevida lhe causou profunda revolta e 

vergonha, trazendo-lhe sério aborrecimento. Requereu a antecipação de 

tutela, para fim de liminarmente, seja determinado a imediata exclusão do 
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nome do requerente dos cadastros do CPC/SERASA E SERVIÇO 

NOTORIAL DE PROTESTOS. Ao final, pugnou pela procedência do pedido 

para ser declarado inexistente o débito junto à requerida, condenando-a 

ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veio instruída 

com documentos. Conforme decisão (I.D 10828577) foi indeferido o pedido 

de tutela antecipada. Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, Carência de Ação – Da falta de tentativa de solução 

extrajudicial da demanda. No mérito, aduz que não houve interesse do 

autor em solucionar a situação extrajudicial, não respeitando o princípio da 

boa fé objetiva. Alega que o autor não comprovou o pagamento do débito, 

podendo perfeitamente ter o seu nome negativado, o que afasta o direito 

ao recebimento de danos morais. (I.D 14367822). Conforme Ata de 

Audiência de Conciliação (I.D 14398214), a mesma restou infrutífera. 

Impugnação à contestação apresentada (I.D 14484665). É o relatório. 

DECIDO. PRELIMINAR – Carência de Ação – Da falta de tentativa de 

solução extrajudicial da demanda. Em relação à preliminar arguida, a 

legislação processual não impõe a tentativa de solução extrajudicial do 

litígio como condição ao exercício do direito de ação, inexistindo óbice 

como condição à tramitação do processo sem a necessidade de 

comprovar-se qualquer tentativa de conciliação prévia. Ademais, o acesso 

à justiça é uma garantia constitucional prevista da regra do artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, de modo que o Judiciário 

não pode deixar de prestar a tutela jurisdicional quando invocado. Logo, 

sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de falta de 

prévia tentativa de solução amigável. Nesse sentido: APELAÇÃO - 

EMBARGOS A EXECUÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE 

DO INGRESSO NA ESFERA JUDICIAL SEM A REALIZAÇÃO DA PRÉVIA 

TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL AMIGÁVEL - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR AFASTADO - RELAÇÃO CONSUMERISTA E 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADOS - APELAÇÃO 

DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.O acesso a justiça é uma garantia 

constitucional prevista da regra do art. 5º, inciso XXXV, da CF/88. De 

modo que o Judiciário não pode deixar de prestar a tutela jurisdicional 

quando invocado. Independente da inversão do ônus da prova, máxime 

quando sequer evidenciada se tratar de relação consumerista, cumpre ao 

autor demonstrar a existência do direito que invoca. (Ap 134715/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018-TJMT). 

Assim, rejeito a preliminar. DO MÉRITO A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção 

de provas testemunhal. “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo). Registro, inicialmente, que regulares as formalidades 

essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual 

e não há nos autos questões processuais pendentes de decisão. Estão 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há 

questões prejudicais a serem analisadas nem vícios processuais a ser 

sanado, razão porque cabível o direto exame de mérito. Ademais, impende 

salientar que a hipótese dos autos versa em tese sobre relação de 

consumo (arts. 2º e 3º do CDC), cabendo ao fornecedor “a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

coletivos” (art. 6º, inciso VI, do CDC), sob pena de responder, 

independentemente de culpa (responsabilidade objetiva) pelos danos 

causados aos consumidores (art. 14, do CDC). Importante deixar 

consignado também que, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, o CDC 

deve ser aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as 

instituições financeiras, além da súmula do STJ, o assunto já foi também 

alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente 

que “as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela 

incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. 

Cuida os autos de pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, experimentados em virtude da indevida 

inscrição dos dados pessoais do Autor no rol de maus pagadores, por 

conta de uma dívida, segundo o mesmo, já adimplida. Pois bem. Analisando 

detidamente os autos, observo que o Autor confessa a existência de 

débito pendente com a instituição financeira Requerida, ao qual realizou a 

devida quitação da integralidade do contrato (I.D 7120115), porém restou 

pendente a baixa no protesto (I.D 7120127 e I.D 7120132), ao qual 

ocasionou a pendencia na restrição ao crédito do Autor. Sendo assim, de 

acordo com o relatado pelo Autor na petição inicial, o débito que originou o 

protesto foi objeto de pagamento. Em casos tais, a jurisprudência 

estabelece que cabe o devedor, munido da carta de anuência fornecida 

pelo credor, promover a baixa do protesto. Nesse sentido, o credor não 

tem responsabilidade civil pela manutenção do protesto, por ausência de 

ato ilícito, já que a ele não era exigível que promovesse a respectiva baixa. 

De acordo com o Recurso Especial nº 1.339.436 – SP, o qual foi apreciado 

em sede de repercussão geral, ficou decidido que “No regime próprio da 

Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro 

documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, 

incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o 

cancelamento do protesto". Nesse sentido ainda precedentes desta Turma 

Recursal: RI 0001939-58.2013.8.16.0092/0 - Imbituva - Rel.: Manuela Tallão 

Benke - J. 15.09.2015. Assim, no caso dos autos, inexistindo convenção 

em sentido diverso, a responsabilidade de providenciar o cancelamento do 

protesto é do devedor, ou seja, do Autor. A fim de dirimir esta hipótese de 

controvérsia, alguns tribunais já se manifestaram, em sede de recurso 

repetitivo: CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. 

DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS 

SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME 

ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO 

CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE 

TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da 

Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro 

documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, 

incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o 

cancelamento do protesto ”. 2. Recurso especial não provido. (REsp 

1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). No mesmo sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

PROTESTO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA E DEVIDA. PAGAMENTO POSTERIOR 

DA DÍVIDA. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. A 

Segunda Seção do STJ, em julgamento pelo regime do art.543-C do CPC, 

decidiu que "no regime próprio da Lei n.9.492/1997, legitimamente 

protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo 

inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a 

quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto". 2. O recurso 

especial devolve matéria que não foi objeto de debate pela Corte de 

origem. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as questões 

de ordem pública, caracterizado está o óbice das Súmulas 282 e 356 do 

STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1143023/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/11/2014, DJe 01/12/2014). Na mesma direção não há que 

falar em danos morais indenizáveis, visto a inocorrência. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - PROTESTO DE TÍTULO REGULAR - PROVADA 

CONTRATAÇÃOQUITAÇÃO POSTERIOR - O LEVANTAMENTO DE 

PROTESTO DE DÍVIDA É ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR, NOS 

TERMOS DO ART.26 DA LEI Nº 9.492 /97 - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A conduta 

da demandada no que tange ao protesto do título foi indubitavelmente lícita, 

agindo no exercício regular de um direito. Logo, inexiste a prática de 

conduta ilícita por parte da empresa ré, nem ao menos nexo causal entre 

esta e o suposto dano ocasionado, capaz de ensejar dano moral 

indenizável. 2 - O dever de proceder ao cancelamento do protesto cabe 

ao devedor que paga o débito, desde que este detenha a documentação 

necessária para tanto, fornecida oportunamente pela credora. Inteligência 

do art. 2º da Lei 6.690 /79. (Ap 89432/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017-TJMT) Sendo assim, não resta 

dúvida que tal incumbência a baixa do referido protesto, constitui ônus do 

devedor. Logo, ante o protesto devido, não há que se falar em reparação 

por danos morais, pois não restou caracterizado o ato ilícito praticado pelo 

Réu. Portanto, reputo indevida a indenização por danos morais, haja vista 

que não houve falha na prestação do serviço por parte do Réu. Posto 

isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos descritos na inicial, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, 

arquivem-se. ALTO TAQUARI, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-15.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOLLA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000130-15.2017.8.11.0092. REQUERENTE: MARCELO DOLLA 

REQUERIDO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. DECIDO. Da Preliminar. Em 

relação à preliminar arguida pela requerida, entendo ser desnecessária a 

realização de perícia técnica no contrato objeto da lide, pois há provas 

suficientes para o julgamento da lide. Assim, rejeito a preliminar. No Mérito. 

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito. II – ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, a 

parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações. Isso porque, 

conforme alegado à inicial, teve seu nome indevidamente negativado pelo 

requerido no valor de R$ 14.893,80 (quatorze mil oitocentos e noventa e 

três reais e oitenta centavos) conforme extrato de consulta ao SCPC, 

porém, nunca teve relação com a requerida que pudesse ter gerado 

referido débito. Contudo, conforme comprovado pela requerida em sua 

contestação, razão não assiste a parte autora, quando afirma 

desconhecer a dívida junto a esta, já que restou comprovado que o crédito 

em que se funda a ação foi objeto de cessão entre a CEF e a parte 

reclamada, além da comprovação da regular notificação pela parte 

reclamada informando a inclusão em do nome da reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, ante a não comprovação do direito do 

autor, impõe-se a improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo 

improcedente o pedido contido na inicial, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. ALTO TAQUARI, 21 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50038 Nr: 668-71.2016.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGUE DAVID LECHINEWSKI, SABRINA ROCHA 

DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA 

- OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para comparecimento em audiência 

designada para o dia 30/11/2018 às 10h neste Juízo, a fim de prestarem 

depoimentos pessoais, sujeitos ao § 1º do artigo 385 do CPC, em caso de 

não comparecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54157 Nr: 2200-46.2017.811.0084

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Alves Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54157

Vistos.

Considerando a necessidade de promover a readequação de pauta, 

antecipo a audiência para dia 14/09/2018 às 10h00min.

 No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52299 Nr: 849-38.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Soranso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 52299

Vistos.

Considerando a necessidade de promover a readequação de pauta, 

antecipo a audiência para dia 14/09/2018 às 09h30min.

 No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55135 Nr: 567-63.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ferreira Catulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55135

Vistos.

Considerando a necessidade de promover a readequação de pauta, 

antecipo a audiência para dia 14/09/2018 às 09h00min.

 No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53493 Nr: 1726-75.2017.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 
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os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para apresentar contestação, no 

prazo legal, conforme determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48572 Nr: 659-46.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Érike Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Apiacás - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON DA SILVA 

CARVALHAIS - OAB:17219/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Processo nº: 659-46.2015.811.0084.

Código: 48572.

Vistos.

Compulsando os autos, observo no Sistema Apolo a existência de 

Documento pendente de Juntada: Petição do Autor protocolado em: 

16/08/2018 às 18:33:46 pelo PEA sob nº 56371. Destarte, DETERMINO á 

Secretaria da Vara que junte os documentos pendentes ao feito.

Após, retornem os autos conclusos para as deliberações necessárias.

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.: 56307 Nr: 1215-43.2018.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KACR, JJAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1215-43.2018.811.0084. Código: 56307. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais, o acordo celebrado 

entre as partes e DECRETO O DIVÓRCIO JUDICIAL do casal JALDEIR JOSÉ 

ALVES RIBEIRO e KEILA ALVES CORDEIRO RIBEIRO, nos termos do 

acordo de Ref. 01, cujas clausulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença (que abrange disposição acerca da 

guarda exercida unilateralmente pelo genitor, alimentos, despesas 

extraordinárias e visitas da genitora aos filhos Lucas Eduardo Alves 

Ribeiro e Luiz Gustavo Alves Ribeiro) e DETERMINO que a requerente volte 

a grafar seu nome como de solteira, a saber: KEILA ALVES CORDEIRO. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço 

Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Apiacás/MT para que 

processa ás averbações e retificações necessárias. Sem custas, sendo 

que, DEFIRO ás partes os benefícios da gratuidade da justiça. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Arbitro honorários ao advogado nomeado em 04 

(quatro) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT, expeça-se a respectiva 

certidão. Após o transito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 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.: 53307 Nr: 1580-34.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Krause Tardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53307

Vistos.

Considerando a necessidade de promover a readequação de pauta, 

antecipo a audiência para dia 24/08/2018 às 09h00minhrs.

 No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 963-74.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 52462

Vistos.

Considerando a necessidade de promover a readequação de pauta, 

antecipo a audiência para dia 14/09/2018 às 10h30min.

 No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 1203-29.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TL, DMMeP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado - 

OAB:12.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1203-29.2018.811.0084 .

Código: 56265.

Vistos.

Tendo em vista que o patrono constituído pela parte autora não assinou 

devidamente a inicial. INTIME-SE, o patrono para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMEDAR a exordial, trazendo aos autos a inicial devidamente 

assinada pelo causídico.

Após, com ou sem emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 07 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010095-63.2010.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO (ADVOGADO(A))

CENIRA APARECIDA DE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA FENIX (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente, por intermédio de seu procurador, Nestes 

Termos:"(....)intime-se a parte exequente para trazer aos autos cálculo 

atualizado da dívida, com o acréscimo da multa de 10%, nos termos do 

artigo 614, inciso II, do CPC, e requerer o que dispõe a 2ª parte do caput 

do art. 475-J do CPC, caso já não tenha sido feito. Cumpra-se." APIACÁS, 

21 de agosto de 2018. JUDITE ANSCHAU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, 977, CENTRO, APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 

- TELEFONE: (66) 35931501

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 2044-70.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Campos Mezanini, MCCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I –, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69427 Nr: 1573-20.2016.811.0038

 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: Alenice Pereira Hioato, JPC

 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 ajuizada pela menor J. P. C., representada por sua genitora 

ALENICE PEREIRA CHIOATO, cujo pedido é de expedição de alvará para 

levantamento de valores depositados referentes ao PIS PASEP e FGTS, 

que constam em nome do de cujus PEDRO PAULO CHIOATO.

 Ocorre que ingressou com 3 (três) ações, 67221, 69427 e 67106, com 

pedidos de expedição de alvarás judiciais relacionados ao mesmo herdeiro 

e de cujus, sendo no mínimo suspeita a conduta da parte em fracionar os 

bens em processos diversos, talvez, para fugir da necessidade inventário 

ou arrolamento.

Isso posto, DETERMINO que distribuia por dependência/conexão esses 

processos indicados, uma vez que decorrente todos da mesma causa de 

pedir, bem como intime a parte requerente/interessada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, CORRIJA/EMENDE a situação nesse em epígrafe e 

nos demais processos com pedidos de expedição de alvará judicial com 

mesma causa de pedir, até porque a legislação é clara sobre a 

possibilidade de alvará judicial ou necessidade da se utilizar dos 

arrolamento e inventário - NCPC, art. 666.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52915 Nr: 258-59.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Arruda Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

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.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54289 Nr: 1665-03.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineide Saudação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/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, 
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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.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51620 Nr: 1502-57.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ricardina Ferreira Pantaleão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/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.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53998 Nr: 1353-27.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamina Calaça da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Bianco Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664OAB/RO

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO em que fora interposto EMBARGOS DE TERCEIRO - 

processo n. 713-19.2016.811.0038 (67501) -, cuja liminar para a 

suspensão do atos de constrição do em epígrafe em relação ao bem 

objeto da lide foi deferida.

Isso posto, DETERMINO que cumpra a integralidade do decidido no 

processo outro, com distribuição por dependência, assim como a 

intimação da parte credora/exequente, através do(a) advogado(a) para 

que, em desejando e não envolvendo o bem objeto da lide conexa, 

requeira em prosseguimento, inclusive apresentando o valor atualizado do 

débito em aberto/pendente e indicando bens outros para parte 

devedora/executada passíveis de constrição/penhora.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53569 Nr: 923-75.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir dos Santos Oliveira, Claudomiro Brasoroto de 

Oliveira, Adriana Beatriz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que foi expedido alvará de levantamento em favor 

da parte, contudo, retornou por insuficiência de saldo.

Isso posto, e diante do pedido expresso, EXPEÇO novo o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário 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.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22433 Nr: 1207-25.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Silveira Henrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado e favor do 

beneficiário/parte, uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá 

poderes especiais para liberação do importe depositado/constrito em favor 

do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Sem prejuízo dessas, com relação aos honorários sucumbenciais, 

DETERMINO ainda que reenvie a Requisição de Pequeno Valor/Precatório 

para o TRF1 através do Sistema e-PrecWeb, devendo, quando da 

informação do pagamento/depósito, oficiar ao Departamento da Conta 

Única para que vincule os valores ao processo.
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Após, caso não tenha informado, intime a parte e/ou advogado, caso 

tenha poderes para receber e dar quitação, para que indique os dados 

bancários para realizar o levantamento.

Por fim, faça os autos conclusos.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12395 Nr: 527-79.2005.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Tapias Tetilla, Erica Thronicke Ribeiro, 

Gessé Candido da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Augusto P. de 

Miranda - OAB:9.779, Lauro Marvulle - OAB:3.110/MT, Luciana Rita 

de Queiroz Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - 

OAB:MT - 4243

 (...)DETERMINO a correção do polo para constar como parte ESPÓLIO DE 

RICARDO MAMEDES, representado por sua administradora provisória e 

advogada em causa própria LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES.O 

administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio – CPC, 

art. 986/NCPC, art. 614 –, obrigando-se a trazer ao acervo os frutos que 

desde a abertura da sucessão percebeu, respondendo por dano a que, 

com dolo ou culpa der causa, sendo ainda a hipótese de abertura de 

inventário extrajudicial, uma vez que todas as filhas do de cujus são 

maiores e inexiste interesse de incapaz.Isso posto e diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome da 

representante ativo do beneficiário – ESPÓLIO DE RICARDO MAMEDES, 

que tem poderes como administradora provisória para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado(...) A Corte Especial do STJ ao apreciar o Resp. 1.112.943/MA 

- Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010 -, aplicando a sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, 

ratificou a orientação no sentido de que, no regime da Lei n. 11.382/2006, 

não há mais necessidade do prévio esgotamento das diligências de 

localização de bens outros/quaisquer do devedor/executado como ato 

necessário antecedente a efetivar a penhora online, motivo pelo qual, 

conforme é facultado pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 659, todos do 

CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a requerimento do exequente e sem dar 

ciência prévia do ato ao executado, DEFIRO-A e, consequentemente, 

DETERMINO/REALIZO: a) confecção da minuta e seu protocolo pelo 

sistema BACENJUD, tornando os valores informados indisponíveis, caso 

existentes; b) que se aguarde no escaninho de penhora on-line do 

gabinete pelo prazo de 72h (setenta e duas horas), suficiente para o 

retorno das informações das instituições financeiras, ou, não sendo 

possível, decorrido o prazo suso, volte-me da Secretaria para 

reanálise/providências(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 9408 Nr: 162-59.2004.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevaldo Soares Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

Procuradora Federal INSS - OAB:3779/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que foi informado pelo Departamento da Conta Única 

a vinculação dos valores depositados em favor do exequente.

Em que pese o advogado do exequente ter informado sua conta para 

depósito, verifico que o instrumento de mandato juntado na inicial não lhe 

confere poderes para receber valores e dar quitação nos autos, razão 

pela qual, DETERMINO que intime o exequente pessoalmente para indicar 

conta bancária em seu nome, esclarecendo que pode ser a mesma usada 

para receber o benefício de prestação continuada, para que seja realizado 

transferência dos valores vinculado aos autos.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28429 Nr: 1863-11.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

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.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27598 Nr: 1040-37.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Teixeira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi 

os alvarás judiciais de levantamento em nome do advogado, relacionado 

aos honorários de sucumbência, e do advogado do beneficiário, em 

relação ao crédito deste, porque aquele 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.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 
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de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14957 Nr: 937-06.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinha Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência em nome 

do advogado, 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.

A expedição ocorre de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e com 

crédito/transferência para a conta bancária indicada, razão pela qual 

DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que tenha ciência.

Ademais, uma vez que pendente a expedição do Precatório devolvido, 

cujo ofício informa deve ocorrer através do sistema E-PrecWeb-TRF1, 

DETERMINO que o faça, retornado-me para assinatura/firma eletrônica e 

encaminhamento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24471 Nr: 506-30.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Eliane Assunção Beltramini - OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” - e REJEITO/JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS nessa EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.Deixo de 

condenar a parte excipiente no pagamento das taxas, custas e despesas 

do processo existentes, uma vez que isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. Diante da rejeição da presente 

exceção, deixo de condenar o excipiente no pagamento dos honorários 

advocatícios, nos termos de precedente do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis:“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. 

Não se conhece da tese de violação dos arts. 618, I, 26, § 2º, do CPC, 4º, 

parágrafo único, da Lei n. 10.684/2003 e 13, § 3º, da Lei n. 9.964/2000, 

uma vez que não foram debatidas no âmbito do acórdão recorrido, a 

despeito da oposição de embargos de declaração. Incide, portanto, o 

disposto na Súmula 211/STJ, por ausência de prequestionamento. 2. Não 

há como averiguar possível discordância entre o valor executado a título 

de honorários advocatícios e o estipulado no título executivo, ante a 

necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado 

nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Entendimento 

pacífico desta Corte quanto ao não cabimento de honorários advocatícios 

em sede de exceção de pré-executividade julgada improcedente(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63210 Nr: 1595-15.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Piveta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio José Ferreira, Clenio Jose Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizete Ferreira de Queiroz - 

OAB:MT/ 18.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Silva - OAB:MT/ 

20.957/0

 (...) No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema 

BACENJUD, há prioridade no dinheiro a fim de possibilitar ao 

credor/exequente a efetivação/pagamento do seu crédito, o qual ocorre, 

inclusive, de maneira mais eficiente, célere e simples.A Corte Especial do 

STJ ao apreciar o Resp. 1.112.943/MA - Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 15.9.2010 -, aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC c/c 

a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, ratificou a orientação no sentido de 

que, no regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais necessidade do prévio 

esgotamento das diligências de localização de bens outros/quaisquer do 

devedor/executado como ato necessário antecedente a efetivar a 

penhora online, motivo pelo qual, conforme é facultado pelo art. 655, I c/c 

art. 655-A c/c art. 659, todos do CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a 

requerimento do exequente e sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da 

minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando os valores 

informados indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde no 

escaninho de penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 

financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências.Sem prejuízo disso, esclareço que 

utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência 

de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a 

comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas 

informações mediante consulta ao DETRAN, assim como dispensa o 

exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do 

devedor – STJ, REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015 -, motivo pelo qual DEFIRO o pedido e 

informo/esclareço que em pesquisa no sistema RENAJUD não foi 

constatada a existência do(s) veículo(s) em propriedade do(s) 

executado(s) - extratos em anexo.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73930 Nr: 909-52.2017.811.0038

 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: Rosineila Aparecida Jaldi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Pereira Dias Sanaiotti, Cartorio de Paz e 

Notas de Reserva do Cabaçal/MT

 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:

 Isso posto, suficientemente provados os dados, demonstrado a 

necessidade/interesse na retificação do assento de nascimento no 

Registro Civil, RESOLVO O MÉRITO, acolho os pedidos formulados na 

ação e os julgo PROCEDENTE – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I c/c Lei n. 

6.015/73, art. 109, § 4º - para o fim de determinar/ordenar a expedição de 

mandado, com a indicação de que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 e ss. -, para que seja REGISTRADO 

o CASAMENTO DE ROSINEILA APARECIDA JALDI E GILMAR PEDRO DE 

SOUZA, em que a esposa passou a usar o nome de ROSINEILA 

APARECIDA JALDI DE SOUZA, em regime de comunhão parcial de bens, 

realizado no dia 14 de janeiro de 2000, bem como, registre a averbação de 

divórcio conforme sentença nos autos de n. 255-51.2012.811.0038 
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(52616).Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de condená-la em honorários advocatícios, em decorrência do tipo de 

ação/procedimento – jurisdição voluntária sem parte adversa ou lide -, 

ausência de angularização da demanda com a citação de parte adversa, 

bem como sucumbência da requerente.Após o trânsito em julgado ou 

renúncia expressa das partes quanto ao prazo de eventual recurso de 

apelação com ambos os efeitos – Lei n. 6.015/73, art. 109, § 3º -, expeça 

o necessário ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais de Reserva do 

Cabaçal/MT, Comarca de Araputanga/MT.Por fim, atendido isso e 

providência necessárias, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70031 Nr: 1960-35.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineide Saudação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilseg Seguradora do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito comum ordinário -, tendo como 

partes as em epígrafe, em que foi designada audiência de conciliação, a 

qual não se realizou em virtude da não localização da parte ré para 

citação/intimação – Ref: 61.

Isso posto, considerando que a carta de citação/intimação expedida nos 

autos foi devolvida com a informação dos Correios de que o endereço é 

insuficiente – Ref: 62 -, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

informe o endereço completo/atualizado da parte ré.

Com a informação nos autos, DETERMINO que designe audiência de 

conciliação ou de mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou 

mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência – NCPC, art. 334 e §§, devendo a Secretaria/Vara se atentar 

para o endereço correto no momento da expedição da carta de 

citação/intimação.

Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta as 

partes 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

O prazo de contestação será o disposto no art. 335 do NCPC.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67501 Nr: 713-19.2016.811.0038

 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: Erick Bonfim Bellinati - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamina Calaça da Silva, Gilmar Bianco Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Miotello Valieri - 

OAB:13.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, havendo prova sumária da posse do embargante sobre a 

carreta CAR/S REBOQUE/CARROC ABT, marca SR/RANDON SR CA, 

chassi n. 9ADG124356M224621, placa MEA 0709, DEFIRO a liminar 

pleiteada para que seja feita a suspensão da restrição de circulação no 

RENAJUD e  manu tenção  apenas  da  res t r i ção  de 

transferência.Consequentemente, NOMEIO o embargante como fiel 

DEPOSITÁRIO do referido bem, sob as penas da lei, mediante termo e 

compromisso, ficando, portanto, a liberação das restrição de circulação no 

sistema RENAJUD condicionada ao prévio aceite do encargo de 

depositário pelo embargante - Enunciado n. 319 da Súmula do STJ - e, 

para isto, o comparecimento pessoal dele à Secretaria da Vara Única para 

firmar o Termo de Depósito. Sem prejuízo disso, DETERMINO o 

apensamento dos presentes EMBARGOS DE TERCEIRO à ação de 

Execução n. 1353-27.2013.811.0038 (53998) – NCPC, art. 676, caput -, 

bem como a suspensão das medidas constritivas efetuadas naqueles 

autos sobre o objeto dos Embargos e a citação/intimação dos embargados 

indicados, a qual apenas será pessoal se não tiverem procurador 

constituído nos autos da ação principal – CPC, art. 1.050, § 3º/NCPC, art. 

677, § 3º -, para que apresentem a defesa/contestação no prazo de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 679 -, findo o qual o processo seguirá o 

procedimento comum ordinário.Cumpra, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16842 Nr: 255-17.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda, Moron & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Francielly Apparecida Storti 

Assunção - OAB:MT0021240O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Mercia Vilma do Carmo - OAB:8873, Mirian Correia 

da Costa - OAB:6361

 (...) .Ademais, porque pendente, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de janeiro de 2019, às 13h30min – NCPC, art. 357, V -, 

data essa justificada pelo fato de responder pela 41ª Zona Eleitoral, sem 

ano de eleições gerais e porque há previsão de cumular nos meses de 

setembro de outubro de 2018 a Comarca de Jauru-MT, como substituto 

legal, assim como ser novembro o mês do Júri, eleito pelo Conselho 

Nacional de Justiça-CNJ. Consequentemente, DETERMINO que intime as 

partes através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e 

ss. -, da data agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol 

de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º 

–, que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

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, que a intimação deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação dessa forma por 

carta com aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 

a parte desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a 

inércia na realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º -, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67045 Nr: 514-94.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abnel Tosta Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 (...) .Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 
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suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença – Ref: 10 -, 

bem como DETERMINO ainda que seja certificado o trânsito em julgado da 

sentença proferida em 24/11/2017 e, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e 

ss. -, expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual 

ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e 

antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que intime as partes do teor 

do ofício requisitório. Faça-o nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 

18 de abril de 2012 do TRF1 e Resoluções n. 541, de 18 de janeiro de 

2007 e n. 405, de 9 de junho de 2016, todas do Conselho da Justiça 

Federal, assim como considerando a Emenda Constitucional n. 62, de 9 de 

dezembro de 2009.Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, o 

ofício requisitório de precatório/Requisições de Pequeno Valor serão 

remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do 

Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de 

abril de 2012 do TRF1.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62290 Nr: 1266-03.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigênia do Carmo Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101423 Nr: 2025-59.2018.811.0038

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e AUTORIZO a entrada e 

permanência de criança ou adolescente no evento “ARRAIA DO 

ANCHIETA”, no dia 7 de julho de 2018 com início previsto as 19h e término 

as 3h do dia 8 de julho de 2018, no Clube Olímpico de Araputanga, 

localizado na avenida Sebastião Francisco de Almeida, bairro Jardim 

Primavera, em Araputanga/MT, devendo ser OBSERVADAS A 

LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E AS CAUTELAS SUSO, 

(...).Cientifique a representante do Ministério Público.Tendo em vista o 

exíguo prazo para o evento, serve a presente como ALVARÁ JUDICIAL 

DE AUTORIZAÇÃO/MANDADO, caso não haja possibilidade de expedição 

das peças competentes.Ademais, a fim de facilitar, segue em anexo 

esboço de autorizações que poderão ser utilizadas, sem vinculação, mas 

desde que contenha dados suficiente os utilizados por pessoas 

outras.Nos termos já suso mencionado, o ente público requerente – 

Município -, por força da Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I e CNGC é 

isento do pagamento de custas, taxas, emolumentos e eventuais 

despesas/diligências do OJA, motivo pelo qual deixo de condená-lo.Após 

o cumprimento e juntada do relatório final sobre o evento e ocorrências, dê 

ciência ao Ministério Público e caso nada seja requerido, por fim, 

transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-53.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

CELIA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 21 de agosto de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSÉ ANSELMO DA COSTA 

PRADO - MT0008486A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 

Hora: 16h00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000233-53.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 10.318,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: CELIA DE JESUS SANTOS ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-30.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (ADVOGADO(A))

WUELEFER CARAVIERI MAMEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 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. 8010151-30.2016.8.11.0038 REQUERENTE: WUELEFER CARAVIERI 

MAMEDES REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por WUELEFER CARAVIERI MAMEDES, no prazo 

de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e 

pedido de modificação do decisum, sob a alegação de que há na exordial 

pedido pendente de análise para que a fixação da prestação do consórcio 

seja única de R$. 318,00 (trezentos e dezoito reais), que afirma 

estipulado, relacionado à validade das cláusulas e de repetição do 

indébito. A parte adversa deixou o prazo para manifestar transcorrer. É o 

relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 
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cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com o decisum e alega que há na exordial pedido pendente de análise 

para que a fixação da prestação do consórcio seja única de R$. 318,00 

(trezentos e dezoito reais), que afirma estipulado, relacionado à validade 

das cláusulas e de repetição do indébito. Ocorre que a perfunctória leitura 

do projeto de sentença homologado pelo magistrado subscrevente resulta 

na conclusão de que esses foram analisados e decididos em desfavor do 

recorrente, com dispositivo de improcedência de todos os pedidos. Houve 

o reconhecimento da regularidade/legalidade da taxa de administração que 

não se revelava demonstradamente abusiva, afastou o pedido da 

prestação única e eventual repetição de indébito. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. É 

dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a 

conclusão adotada na decisão. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018 - 17:13:00. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-30.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (ADVOGADO(A))

WUELEFER CARAVIERI MAMEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 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. 8010151-30.2016.8.11.0038 REQUERENTE: WUELEFER CARAVIERI 

MAMEDES REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por WUELEFER CARAVIERI MAMEDES, no prazo 

de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e 

pedido de modificação do decisum, sob a alegação de que há na exordial 

pedido pendente de análise para que a fixação da prestação do consórcio 

seja única de R$. 318,00 (trezentos e dezoito reais), que afirma 

estipulado, relacionado à validade das cláusulas e de repetição do 

indébito. A parte adversa deixou o prazo para manifestar transcorrer. É o 

relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com o decisum e alega que há na exordial pedido pendente de análise 

para que a fixação da prestação do consórcio seja única de R$. 318,00 

(trezentos e dezoito reais), que afirma estipulado, relacionado à validade 

das cláusulas e de repetição do indébito. Ocorre que a perfunctória leitura 

do projeto de sentença homologado pelo magistrado subscrevente resulta 

na conclusão de que esses foram analisados e decididos em desfavor do 

recorrente, com dispositivo de improcedência de todos os pedidos. Houve 

o reconhecimento da regularidade/legalidade da taxa de administração que 

não se revelava demonstradamente abusiva, afastou o pedido da 

prestação única e eventual repetição de indébito. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. É 

dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a 

conclusão adotada na decisão. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018 - 17:13:00. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-02.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VICENTE DA SILVA (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. 8010321-02.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

VICENTE DA SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de modificação do decisum, sob 

a alegação de que há na exordial pedido pendente de análise relacionado 

à repetição do indébito – R$. 3.524,96 (três mil quinhentos e vinte e quatro 

reais e noventa e seis centavos). A parte adversa apresentou 

manifestação. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 
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indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração porque irresignada 

com o decisum e alega que há na exordial pedido pendente de análise 

relacionado à repetição do indébito – R$. 3.524,96 (três mil quinhentos e 

vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) -, manifestando a parte 

adversa em contrário. O projeto de sentença homologado determinou que 

a concessionária de serviço de energia elétrica, ora reclamada, retifique a 

fatura objeto da lide referente ao mês de setembro de 2016 e utilize como 

parâmetro os 12 (doze) últimos meses anteriores à referida data, contudo 

deixou de analisar o pedido de repetição de indébito – Lei n. 8.078/90, art. 

42, parágrafo único -, pois a fatura de R$. 1.774,48 (mil setecentos e 

setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), reconhecida como 

irregular, foi adimplida pelo recorrente/embargante, quem pugna pela 

devolução em dobro. A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Este requisito não 

restou demonstrado, mas o reconhecimento da irregularidade parcial da 

cobrança/exigência, pois a média dos últimos 12 (doze) meses se 

aproxima de R$. 12,00 (doze reais), valor que deve ser descontado de R$. 

1.774,48 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos) adimplidos pelo reclamante. Isso posto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e, porque demonstrou qual o(a) omissão da decisão 

recorrida, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para o fim suprir a omissão quanto 

ao pedido e condenar a reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a repetir/pagar ao(a) reclamante o valor 

simples de R$. 1.762,48 (mil setecentos e sessenta e dois reais e 

quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamento da quantia indevida, 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 -, assim com REVOGAR a obrigação de fazer 

consistente na emissão de nova fatura, especificamente “DETERMINAR 

que parte reclamada proceda a retificação da fatura, objeto desta lide, 

referente aos meses de SETEMBRO de 2016, utilizando como parâmetro 

os doze últimos meses anteriores a referida data, de consumo da unidade 

consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem”. O restante do projeto de 

sentença homologado e sem alteração pelo recurso em epígrafe 

permanece como decidido. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018 - 18:04:01. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-02.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VICENTE DA SILVA (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. 8010321-02.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

VICENTE DA SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de modificação do decisum, sob 

a alegação de que há na exordial pedido pendente de análise relacionado 

à repetição do indébito – R$. 3.524,96 (três mil quinhentos e vinte e quatro 

reais e noventa e seis centavos). A parte adversa apresentou 

manifestação. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração porque irresignada 

com o decisum e alega que há na exordial pedido pendente de análise 

relacionado à repetição do indébito – R$. 3.524,96 (três mil quinhentos e 

vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) -, manifestando a parte 

adversa em contrário. O projeto de sentença homologado determinou que 

a concessionária de serviço de energia elétrica, ora reclamada, retifique a 

fatura objeto da lide referente ao mês de setembro de 2016 e utilize como 

parâmetro os 12 (doze) últimos meses anteriores à referida data, contudo 

deixou de analisar o pedido de repetição de indébito – Lei n. 8.078/90, art. 

42, parágrafo único -, pois a fatura de R$. 1.774,48 (mil setecentos e 

setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), reconhecida como 

irregular, foi adimplida pelo recorrente/embargante, quem pugna pela 
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devolução em dobro. A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Este requisito não 

restou demonstrado, mas o reconhecimento da irregularidade parcial da 

cobrança/exigência, pois a média dos últimos 12 (doze) meses se 

aproxima de R$. 12,00 (doze reais), valor que deve ser descontado de R$. 

1.774,48 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos) adimplidos pelo reclamante. Isso posto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e, porque demonstrou qual o(a) omissão da decisão 

recorrida, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para o fim suprir a omissão quanto 

ao pedido e condenar a reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a repetir/pagar ao(a) reclamante o valor 

simples de R$. 1.762,48 (mil setecentos e sessenta e dois reais e 

quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamento da quantia indevida, 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 -, assim com REVOGAR a obrigação de fazer 

consistente na emissão de nova fatura, especificamente “DETERMINAR 

que parte reclamada proceda a retificação da fatura, objeto desta lide, 

referente aos meses de SETEMBRO de 2016, utilizando como parâmetro 

os doze últimos meses anteriores a referida data, de consumo da unidade 

consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem”. O restante do projeto de 

sentença homologado e sem alteração pelo recurso em epígrafe 

permanece como decidido. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018 - 18:04:01. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME (REQUERIDO)

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES (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. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. 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 

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 
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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, 18 de agosto de 2018 - 20:21:52. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME (REQUERIDO)

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES (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. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. 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 

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, 
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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, 18 de agosto de 2018 - 20:21:52. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME (REQUERIDO)

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES (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. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. 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 

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 
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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, 18 de agosto de 2018 - 20:21:52. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-79.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (REQUERENTE)

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

das partes para comparecerem em Audiência conciliação designada para 

13/12/2018, às 17h30 no JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-79.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (REQUERENTE)

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

das partes para comparecerem em Audiência conciliação designada para 

13/12/2018, às 17h30 no JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010314-44.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

FABIANA ALBINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (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. 8010314-44.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: FABIANA ALBINO DA SILVA 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o 

credor/exequente pugnou pela constrição de bens da parte adversa 

através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso para análise. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. No 

que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por 

não localizado/bloqueado valor algum a ser transferido, DETERMINO que 

intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - 

art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. 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 

t ratando 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. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 18 de agosto 

de 2018 - 21:00:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-85.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GRIGORIO PINTO SOBRINHO (REQUERENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DELUQUE DE FREITAS (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (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. 8010029-85.2014.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO GRIGORIO PINTO 

SOBRINHO REQUERIDO: FLAVIO DELUQUE DE FREITAS, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o 

credor/exequente pugnou pela constrição de bens da parte adversa 

através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso para análise. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. No 

que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por 

localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e realizada a 

transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora online/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a 

fim de que requeira(m) em prosseguimento e indique(m) bens passíveis de 

penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 

9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das 

partes manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018 - 21:05:30. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-21.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOUZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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 
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n. 8010171-21.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FERNANDA SOUZA DE 

CAMPOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido 

de modificação do decisum, sob a alegação de que não existe elemento 

nos autos que comprove o vício do produto em maio de 2015, pois as 

fotografias não estão datadas ou há documento que identifique a origem. 

A parte embargada apresentou manifestação. É o relato do necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração com pedido de modificação do decisum, sob a 

alegação de que não existe elemento nos autos que comprove o vício do 

produto em maio de 2015, pois as fotografias não estão datadas ou há 

documento que identifique a origem, ou seja, objetiva com o recurso 

inadequado a reavaliação do mérito do projeto de sentença homologado e 

sem omissão quanto ao mérito. A parte pretende provocar reavaliação de 

juízo de mérito, conferindo efeitos infringentes, sem que tenha ocorrido no 

julgado combatido qualquer dos vícios elencados pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss.. O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) omissão 

da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018 

- 21:39:01. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-21.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOUZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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. 8010171-21.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FERNANDA SOUZA DE 

CAMPOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido 

de modificação do decisum, sob a alegação de que não existe elemento 

nos autos que comprove o vício do produto em maio de 2015, pois as 

fotografias não estão datadas ou há documento que identifique a origem. 

A parte embargada apresentou manifestação. É o relato do necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração com pedido de modificação do decisum, sob a 

alegação de que não existe elemento nos autos que comprove o vício do 

produto em maio de 2015, pois as fotografias não estão datadas ou há 

documento que identifique a origem, ou seja, objetiva com o recurso 

inadequado a reavaliação do mérito do projeto de sentença homologado e 

sem omissão quanto ao mérito. A parte pretende provocar reavaliação de 

juízo de mérito, conferindo efeitos infringentes, sem que tenha ocorrido no 

julgado combatido qualquer dos vícios elencados pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss.. O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) omissão 

da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018 

- 21:39:01. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-49.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (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. 8010292-49.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VANILTON SOARES DE 

SOUSA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AZUL LINHAS AÉREAS, 

no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de erro 
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e pedido de correção, sob a alegação de que o dispositivo da sentença 

constou a condenação de "instituição financeira ré". A parte adversa 

apresentou manifestação. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de erro, interposto/apresentado por 

escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão 

– Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com pedido de 

correção, sob a alegação de que o dispositivo da sentença constou a 

condenação de "instituição financeira ré", o que verifico ter existido como 

aparente erro material quando da prolação do projeto de sentença. Isso 

posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual o(a) erro 

DOU PROVIMENTO/ACOLHO para de escluir a menção à instituição 

financeira constante como erro material e condenar a "companhia áerea 

reclamada", mantendo o restante inalterado. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018 - 22:00:43. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-49.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (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. 8010292-49.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VANILTON SOARES DE 

SOUSA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AZUL LINHAS AÉREAS, 

no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de erro 

e pedido de correção, sob a alegação de que o dispositivo da sentença 

constou a condenação de "instituição financeira ré". A parte adversa 

apresentou manifestação. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de erro, interposto/apresentado por 

escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão 

– Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com pedido de 

correção, sob a alegação de que o dispositivo da sentença constou a 

condenação de "instituição financeira ré", o que verifico ter existido como 

aparente erro material quando da prolação do projeto de sentença. Isso 

posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual o(a) erro 

DOU PROVIMENTO/ACOLHO para de escluir a menção à instituição 

financeira constante como erro material e condenar a "companhia áerea 

reclamada", mantendo o restante inalterado. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018 - 22:00:43. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANILTA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO 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. 1000018-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANILTA LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), no prazo 

de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e 

pedido de modificação do resultado do decisum, sob a alegação de que foi 

condenada a compensar a parte reclamante por dano imaterial/moral 

fixado no importe de R$. 3.000,00 (três mil reais), o qual deixou de ser 

fundamentado. Aduz que a negativação/inscrição era devida em 

decorrência do inadimplemento contratual da consumidora e faz a juntada 

de suposto contrato firmado a rogo e sem testemunhas. A parte adversa 

apresentou manifestação genérica pela manutenção do decisum, assim 

como recurso inominado de forma antecipada e com pedido de majoração 

do valor arbitraado, o qual já foi respondido através das contrarrazões 

pela ora embargante. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 
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destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com pedido de 

modificação do resultado do decisum, sob a alegação de que foi 

condenada a compensar a parte reclamante por dano imaterial/moral 

fixado no importe de R$. 3.000,00 (três mil reais), o qual deixou de ser 

fundamentado, bem como alegou que a negativação/inscrição era devida 

em decorrência do inadimplemento contratual da consumidora e faz a 

juntada de suposto contrato com o recurso de embargos de declaração, 

firmado a rogo e sem testemunhas. A perfunctória leitura do projeto de 

sentença homologado resulta na conclusão de que inexiste omissão 

alguma a ser sanada, pois analisou o mérito de acordo com os fatos 

apresentados e provas produzidas pelas partes, cujos ônus foram 

esclarecidos de forma expressa. Nesses termos: (…) a reclamada anexa 

um contrato “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, assinado 

pela autora por meio de sua impressão digital. Como se verifica da cédula 

de identidade acostada a inicial, e ainda anexada ao contrato, resta claro 

que a autora é analfabeta. Notadamente, o fato de ser analfabeta não 

impede a prática de ato da vida civil pelo portador dessa situação, mas, 

como forma de se assegurar a lisura do negócio jurídico, exige a lei que 

este seja solene. Conforme explica Arnaldo Rizzardo: “o analfabeto, por 

não saber ler e nem escrever, não pode contrair obrigação por 

instrumento particular, sendo obrigatória a escritura pública. Mesmo que 

terceira pessoa assine a rogo do analfabeto, estando este presente e 

apondo sua impressão digital, a fiança não adquire validade, em razão da 

forma especial ordenada pelo art. 819 (art. 1.483 do Código anterior), e do 

conteúdo constante no art. 166, incisos IV e V (art. 145, incisos III e IV, do 

Código pretérito: 'É nulo o negócio jurídico quando: ... III não revestir a 

forma prescrita em lei; V for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade. Na hipótese dos autos, portanto, 

a manifestação dessa vontade não obedeceu à solenidade prevista em lei, 

qual seja, firmado por escritura pública ou, quando por instrumento 

particular, assim o for através de procurador constituído por instrumento 

público, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma estabelece a 

Jurisprudência, em caso de analfabetismo, uma vez que reputa 

necessário que o contratante deva ser representado por escritura pública 

ou por meio de procurador legalmente constituído, sob pena de nulidade, 

como já dito. Vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE DA AUTORA, UMA VEZ QUE É 

IDOSA E APARENTEMENTE ANALFABETA OU DE POUCA INSTRUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DE 

INFORMAÇÕES À AUTORA ACERCA DO ALCANCE E SENTIDO DO 

CONTRATO - RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

- MANTIDA A ANULAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS 

PARTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DESCABIMENTO - CAUSA DE PEQUENO VALOR FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJ-SP, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 

28ª Câmara de Direito Privado). “ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. 

RESTITUIÇÃO E PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS 

Empréstimo Bancário Consignado Prestações descontadas junto aos 

proventos de aposentadoria do autor junto ao INSS Autor que é analfabeto 

e nega a realização do aludido empréstimo Contrato firmado por impressão 

digital - Afronta a normas e princípios jurídicos Nulidade Inteligência dos 

arts. 166, inciso V e 222, ambos do Código Civil Precedentes Restituição 

das prestações pagas, atualizadas de cada desembolso Procedência 

parcial da ação que merece ser mantida, por seus jurídicos fundamentos - 

Inteligência do art. 252, do RITJESP - Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00007792020128260200 SP 0000779-20.2012.8.26.0200, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 25/02/2014, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/02/2014). Assim, não demonstrado pelo 

requerido o cumprimento das formalidades legais para a formalização do 

contrato, a contratação revela-se nula de pleno direito. Como corolário 

natural, imperioso o reconhecimento da nulidade do contrato e de todos os 

efeitos da contratação, com fulcro no art. 166, inciso V, do Código Civil e 

art. 51, do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, de rigor 

declarar inexigíveis quaisquer cobranças efetivadas pela parte requerida 

em relação ao contrato ora declarado nulo, bem como a devolução dos 

valores eventualmente pagos. No tocante aos danos morais, 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 além de inviabilizar o seu acesso ao crédito, caracterizando o dano 

moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. 

Ademais, as telas anexadas pela requerida as fls. 192, quase inelegíveis, 

fazem crer que trata-se de débitos já excluídos do cadastro da autora, 

não sendo cabível a aplicação da súmula 385 STJ. 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 nº 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. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado (...). A irresignação quanto ao 

decidido com a análise de todoas as questões postas não é modificado 

através do recurso de embargos de declaração, mas sim o inominado. 

Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual 

o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO 

ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de agosto de 2018 - 10:59:08. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANILTA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO 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. 1000018-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANILTA LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), no prazo 

de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e 

pedido de modificação do resultado do decisum, sob a alegação de que foi 

condenada a compensar a parte reclamante por dano imaterial/moral 

fixado no importe de R$. 3.000,00 (três mil reais), o qual deixou de ser 

fundamentado. Aduz que a negativação/inscrição era devida em 

decorrência do inadimplemento contratual da consumidora e faz a juntada 

de suposto contrato firmado a rogo e sem testemunhas. A parte adversa 

apresentou manifestação genérica pela manutenção do decisum, assim 

como recurso inominado de forma antecipada e com pedido de majoração 

do valor arbitraado, o qual já foi respondido através das contrarrazões 

pela ora embargante. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 
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quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com pedido de 

modificação do resultado do decisum, sob a alegação de que foi 

condenada a compensar a parte reclamante por dano imaterial/moral 

fixado no importe de R$. 3.000,00 (três mil reais), o qual deixou de ser 

fundamentado, bem como alegou que a negativação/inscrição era devida 

em decorrência do inadimplemento contratual da consumidora e faz a 

juntada de suposto contrato com o recurso de embargos de declaração, 

firmado a rogo e sem testemunhas. A perfunctória leitura do projeto de 

sentença homologado resulta na conclusão de que inexiste omissão 

alguma a ser sanada, pois analisou o mérito de acordo com os fatos 

apresentados e provas produzidas pelas partes, cujos ônus foram 

esclarecidos de forma expressa. Nesses termos: (…) a reclamada anexa 

um contrato “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, assinado 

pela autora por meio de sua impressão digital. Como se verifica da cédula 

de identidade acostada a inicial, e ainda anexada ao contrato, resta claro 

que a autora é analfabeta. Notadamente, o fato de ser analfabeta não 

impede a prática de ato da vida civil pelo portador dessa situação, mas, 

como forma de se assegurar a lisura do negócio jurídico, exige a lei que 

este seja solene. Conforme explica Arnaldo Rizzardo: “o analfabeto, por 

não saber ler e nem escrever, não pode contrair obrigação por 

instrumento particular, sendo obrigatória a escritura pública. Mesmo que 

terceira pessoa assine a rogo do analfabeto, estando este presente e 

apondo sua impressão digital, a fiança não adquire validade, em razão da 

forma especial ordenada pelo art. 819 (art. 1.483 do Código anterior), e do 

conteúdo constante no art. 166, incisos IV e V (art. 145, incisos III e IV, do 

Código pretérito: 'É nulo o negócio jurídico quando: ... III não revestir a 

forma prescrita em lei; V for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade. Na hipótese dos autos, portanto, 

a manifestação dessa vontade não obedeceu à solenidade prevista em lei, 

qual seja, firmado por escritura pública ou, quando por instrumento 

particular, assim o for através de procurador constituído por instrumento 

público, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma estabelece a 

Jurisprudência, em caso de analfabetismo, uma vez que reputa 

necessário que o contratante deva ser representado por escritura pública 

ou por meio de procurador legalmente constituído, sob pena de nulidade, 

como já dito. Vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE DA AUTORA, UMA VEZ QUE É 

IDOSA E APARENTEMENTE ANALFABETA OU DE POUCA INSTRUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DE 

INFORMAÇÕES À AUTORA ACERCA DO ALCANCE E SENTIDO DO 

CONTRATO - RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

- MANTIDA A ANULAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS 

PARTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DESCABIMENTO - CAUSA DE PEQUENO VALOR FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJ-SP, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 

28ª Câmara de Direito Privado). “ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. 

RESTITUIÇÃO E PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS 

Empréstimo Bancário Consignado Prestações descontadas junto aos 

proventos de aposentadoria do autor junto ao INSS Autor que é analfabeto 

e nega a realização do aludido empréstimo Contrato firmado por impressão 

digital - Afronta a normas e princípios jurídicos Nulidade Inteligência dos 

arts. 166, inciso V e 222, ambos do Código Civil Precedentes Restituição 

das prestações pagas, atualizadas de cada desembolso Procedência 

parcial da ação que merece ser mantida, por seus jurídicos fundamentos - 

Inteligência do art. 252, do RITJESP - Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00007792020128260200 SP 0000779-20.2012.8.26.0200, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 25/02/2014, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/02/2014). Assim, não demonstrado pelo 

requerido o cumprimento das formalidades legais para a formalização do 

contrato, a contratação revela-se nula de pleno direito. Como corolário 

natural, imperioso o reconhecimento da nulidade do contrato e de todos os 

efeitos da contratação, com fulcro no art. 166, inciso V, do Código Civil e 

art. 51, do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, de rigor 

declarar inexigíveis quaisquer cobranças efetivadas pela parte requerida 

em relação ao contrato ora declarado nulo, bem como a devolução dos 

valores eventualmente pagos. No tocante aos danos morais, 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 além de inviabilizar o seu acesso ao crédito, caracterizando o dano 

moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. 

Ademais, as telas anexadas pela requerida as fls. 192, quase inelegíveis, 

fazem crer que trata-se de débitos já excluídos do cadastro da autora, 

não sendo cabível a aplicação da súmula 385 STJ. 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 nº 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. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado (...). A irresignação quanto ao 

decidido com a análise de todoas as questões postas não é modificado 

através do recurso de embargos de declaração, mas sim o inominado. 

Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual 

o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO 

ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de agosto de 2018 - 10:59:08. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000023-36.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON CARVALHO 

ARANTES REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO), no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de modificação do decisum, sob 

a alegação de que não ocorreu a fundamentação do dano moral/imaterial. 

Aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em 

decorrência da transferência da linha para terceiro estranho ao processo. 

A parte adversa apresentou manifestação em que concorda com a 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem prejuízo da 

multa cominatória/astreinte em R$. 3.000,00 (três mil reais). É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração e pedido de modificação do decisum, sob a 

alegação de que não ocorreu a fundamentação do dano moral/imaterial, 

assim como a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em 

decorrência da transferência da linha para terceiro estranho ao processo. 

A parte adversa apresentou manifestação em que concorda com a 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem prejuízo da 

multa cominatória/astreinte em R$. 3.000,00 (três mil reais). Em relação à 

alegada omissão, objetiva o embargante a reanálise/reforma do mérito do 

decisum de forma indevida pois suficientemente fundamentado em 

decorrência de fato do serviço. Nesses termos: (…) é evidente que a ré 

não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, 

implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a 

configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de 

causalidade, ambos se encontrando presentes na medida reclamada. A 

reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

escorreita prestação de seus serviços, inobstante, poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo após inúmeros 

contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados a inicial) ainda 

reclamação junto ao PROCON, fazendo com que a parte reclamante 

suportasse todos os percalços advindos da má prestação de seus 

serviços. 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 está 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. As provas anexadas pelo autor 

demonstram as INCANSÁVEIS tentativas de resolver o ocorrido junto a 

requerida, bem como de pagar a fatura, não havendo nada que justifica-se 

o bloqueio e ainda insistência da requerida em não restabelecer a linha 

mesmo após tantos contatos via PROCON. Demais disso, o princípio da 

confiança busca proteger a confiança que o consumidor deposita no 

vínculo contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado (…). Em relação à obrigação de 

fazer, consistente no “RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFONICA nº 65 

99619-7690, bem como do plano VIVO CONTROLE 1,5 GB, no prazo de 24 

horas, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte, fixados no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por dia de descumprimento, a partir da 

intimação desta - Enunciado n. 410 da Súmula do STJ -, limitada ao período 

de 60 (sessenta) dias”, demonstrou a reclamada que a linha foi transferida 

para terceiro estranho ao processo em 10/9/2017, antes da sentença, o 

que obsta/impede a cobrança da multa cominatória/astreinte fixada no 

projeto de sentença homologado e resulta na necessidade de conversão 

dessa em perdas e danos, cuja reclamante concordou expressamente. A 

liquidação do importe deve ocorrer considerando o fato de que, entre 

outros, existe necessidade de a parte divulgar novamente eventual 

número de linha nova aos seus contatos, seus contatos não mais se 

utilizarem do número pretérito e já conhecido, assim como de que a parte 

reclamante não mais terá a disponibilidade desse número móvel, razão 

pela qual o fixo em R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) omissão da 

decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Em 

relação ao pedido de obrigação de fazer, converto-a em perdas e danos 

fixados no 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de agosto de 2018 - 14:07:54. (assinado digitalmente) 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000023-36.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON CARVALHO 

ARANTES REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO), no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de modificação do decisum, sob 

a alegação de que não ocorreu a fundamentação do dano moral/imaterial. 

Aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em 
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decorrência da transferência da linha para terceiro estranho ao processo. 

A parte adversa apresentou manifestação em que concorda com a 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem prejuízo da 

multa cominatória/astreinte em R$. 3.000,00 (três mil reais). É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração e pedido de modificação do decisum, sob a 

alegação de que não ocorreu a fundamentação do dano moral/imaterial, 

assim como a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em 

decorrência da transferência da linha para terceiro estranho ao processo. 

A parte adversa apresentou manifestação em que concorda com a 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem prejuízo da 

multa cominatória/astreinte em R$. 3.000,00 (três mil reais). Em relação à 

alegada omissão, objetiva o embargante a reanálise/reforma do mérito do 

decisum de forma indevida pois suficientemente fundamentado em 

decorrência de fato do serviço. Nesses termos: (…) é evidente que a ré 

não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, 

implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a 

configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de 

causalidade, ambos se encontrando presentes na medida reclamada. A 

reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

escorreita prestação de seus serviços, inobstante, poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo após inúmeros 

contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados a inicial) ainda 

reclamação junto ao PROCON, fazendo com que a parte reclamante 

suportasse todos os percalços advindos da má prestação de seus 

serviços. 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 está 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. As provas anexadas pelo autor 

demonstram as INCANSÁVEIS tentativas de resolver o ocorrido junto a 

requerida, bem como de pagar a fatura, não havendo nada que justifica-se 

o bloqueio e ainda insistência da requerida em não restabelecer a linha 

mesmo após tantos contatos via PROCON. Demais disso, o princípio da 

confiança busca proteger a confiança que o consumidor deposita no 

vínculo contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado (…). Em relação à obrigação de 

fazer, consistente no “RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFONICA nº 65 

99619-7690, bem como do plano VIVO CONTROLE 1,5 GB, no prazo de 24 

horas, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte, fixados no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por dia de descumprimento, a partir da 

intimação desta - Enunciado n. 410 da Súmula do STJ -, limitada ao período 

de 60 (sessenta) dias”, demonstrou a reclamada que a linha foi transferida 

para terceiro estranho ao processo em 10/9/2017, antes da sentença, o 

que obsta/impede a cobrança da multa cominatória/astreinte fixada no 

projeto de sentença homologado e resulta na necessidade de conversão 

dessa em perdas e danos, cuja reclamante concordou expressamente. A 

liquidação do importe deve ocorrer considerando o fato de que, entre 

outros, existe necessidade de a parte divulgar novamente eventual 

número de linha nova aos seus contatos, seus contatos não mais se 

utilizarem do número pretérito e já conhecido, assim como de que a parte 

reclamante não mais terá a disponibilidade desse número móvel, razão 

pela qual o fixo em R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) omissão da 

decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Em 

relação ao pedido de obrigação de fazer, converto-a em perdas e danos 

fixados no 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de agosto de 2018 - 14:07:54. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-83.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DAMACENA SANTOS (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000134-83.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

DAMACENA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 MARIA DO CARMO DAMACENA SANTOS e BANCO BRADESCO 

S.A, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a suspensão de cobrança de serviço/seguro, a inversão do 

ônus probatório, bem como a citação da parte adversa, ora reclamada, e a 

sua condenação em repetir em dobro e indenizar os danos causados. 

Narra que a reclamante é cliente da empresa reclamada, recebe seu 

salário mensal na conta 20706-3, agência de Araputanga/MT, e no mês de 

abril de 2018, ao conferir o seu rendimento/pagamento mensal, verificou 

um desconto no valor de R$ 515,40 (quinhentos e quinze reais e quarenta 

centavos), referente ao contrato de seguro do Bradesco Auto/RE. Aduz 
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que ao questionar o gerente sobre a cobrança, pois nega a contratação, 

recebeu a informação de que, no prazo de 10 (dez) dias, a reclamante 

seria restituída dos valores descontados, o que não ocorreu até a data do 

ajuizamento da ação. Por fim, declara que recebe mensalmente um salário 

mínimo e que para honrar com os compromissos financeiros, fez-se 

obrigada a usar o limite de crédito pessoal, gerando juros em seu débito 

bancário. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ademais, por ser hipótese de 

relação de consumo e, igualmente, presentes os requisitos 

caracterizadores da legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da 

parte autora, segundo as regras ordinárias de experiências, para trazer 

provas outras e, ainda, verossimilhança de suas alegações apresentadas, 

pois caberá à instituição financeira demonstrar a contratação. Essa tem 

fundamento na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica 

entre as partes no processo civil, motivo pelo qual não há alegar 

inobservância ao princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor 

o direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do 

ônus da prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado 

n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, 

dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, 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 - está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e eventuais encargos ocorridos pelo 

uso de crédito pessoal, bem como o periculum in mora, uma vez que 

eventual inadimplência, poderá negativar o nome da reclamante e 

certamente causará outros de difícil reparação, resultando na hipótese 

legal de perigo de dano. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, 

§§2º e 4º/NCPC, art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do 

mérito poderá ser revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir 

seus regulares efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá 

exigi-la com os encargos decorrentes da mora. Com essas razões e 

porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

para determinar a SUSPENSÃO da cobrança/exigência de seguro – 

BRADESCO AUTO/RE –, no valor de R$ 515,40 (quinhentos e quinze reais 

e quarenta centavos), na conta n. 20706-3, agência de Araputanga/MT, 

banco Bradesco, tendo como titular MARIA DO CARMO DAMACENA 

SANTOS, fazendo-o a partir da cobrança/exigência seguinte da intimação 

- Enunciado n. 410 da Súmula do STJ -, sob pena de multa 

cominatória/astreinte que fixo no equivalente ao TRIPLO do que exigir em 

desacordo. Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO 

que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. Na intimação 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. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

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. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 21 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 46/2018-DF

 A Exma. Sra. Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E

Art. 1º. Conceder ao Servidor Humberto Longuinho de Souza, matrícula 

1118, Oficial de Justiça deste Juízo, nos termos do art. 109 da Lei 

Complementar n. 04/90, 03 meses de licença-prêmio, referente ao 

quinquênio de 15/08/2013 a 15/08/2018.

Art. 2º. Defiro a conversão de licença-prêmio (90) dias, em abono 

pecuniário nos termos da Lei n. 8.816/2008, condicionando o pagamento 

ao deferimento do Presidente do E. Tribunal de Justiça.

 Cumpra-se, remetendo cópia a Presidência e ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 21 de agosto de 2018.

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65942 Nr: 527-61.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gerência de Combate ao Crime Organizado, Ministério 
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Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Breno Rodrigues de Moraes, Lucas 

Rodrigues Oliveira, Luan Douglas de Oliveira Silva/Luan Douglas de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Rodrigo Tobias Chaves da Silva - 

OAB:21822/O

 Vistos.

I – Diante do teor da certidão de fl.295, dando conta que o réu Luan 

Douglas pugnou pela nomeação de defensor dativo e informou não 

possuir condições para constituir advogado, CUMPRA-SE o quanto 

determinado à fl.267.

II – O réu Carlos Breno, igualmente, afirmou não possuir advogado e não 

ter condições para constituir um, motivo pelo qual NOMEIO Dr. RODRIGO 

TOBIAS CHAVES DA SILVA (OAB 21822/O) para atuar em defesa do 

acusado, bem assim para que apresente resposta à acusação, nos 

termos determinado à fl.267.

III – No tocante ao acusado Lucas Rodrigues, CERTIFIQUE-SE o decurso 

de prazo para apresentação de resposta à acusação pelo patrono 

constituído.

IV - Em sendo levantada qualquer preliminar, ABRA-SE vistas ao Ministério 

Público e VOLTEM-ME os autos conclusos.

Intimem-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60657 Nr: 2726-90.2017.811.0026

 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: Neeli Fernandes Sampaio

 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:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO (art. 

487, I, CPC) e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 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.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49722 Nr: 1694-21.2015.811.0026

 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: PAULO ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Daniel França Silva - OAB:24.214, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte Requerida, 

através de seu patrono constituído, via Dje, 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.: 18943 Nr: 843-89.2009.811.0026

 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: BESS, JPdSS, Maria dos Anjos Camil dos Santos, ELSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:70617/RS, Luciana Cristina P. Cardoso Zandonadi - 

OAB:5.319/MT

 Certifico que nesta data procedeu-se com o correto cadastramento do 

patrono da Exequente, oportunidade em que o intimamos, via Dje, 

dando-lhe ciência da sentença que julgou procedente a impugnação 

formulada pelo INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51157 Nr: 261-45.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Newton Zacarias do Amaral Brandão, Espólio 

de Iolanda Fregadolli Brandão, Newton Zacarias do Amaral Peterman 

Fregadolli Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Pinheiro Martins, Juracy Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756, Sandra Eliane John - OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320

 (...).Em prosseguimento, analisando os autos, verifico que as partes são 

legitimas e estão devidamente representadas, bem como não há outra 

matéria prejudicial de mérito a ser analisada, assim, dou o feito por 

saneado.Os pontos controvertidos, por sua vez, são:a) A posse anterior 

dos autores sobre o imóvel reclamado;b) O esbulho supostamente 

praticado pelos réus;c) A delimitação do imóvel da autora, relativamente à 

localização e tamanho;d) A delimitação da área alegadamente invadida, 

com informações sobre a localização e tamanho, bem como se existe 

sobreposição das áreas ocupadas pelo réu sobre a área da 

requerente.Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, 

exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de 

Processo Civil, inclusive, podendo complementar os pontos 

controvertidos.DEFIRO, a juntada de novos documentos, que deverão ser 

acostados aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, oportunizando a parte 

adversa, manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.DEFIRO, ainda, prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes eventualmente requerido. 

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

15.10.2018 às 15h00min.Considerando o pedido de produção de prova 

oral e testemunhal, consigno que as partes deverão depositar o rol em 

cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre 

o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, CPC.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, bem como 

seus patronos, constando do mandado que se presumirão confessados 

os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, 

se recusem a depor.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70354 Nr: 2707-50.2018.811.0026

 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: RAFAEL FERNANDES DEMARCHI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO, Centrais 

Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Garcia da Cruz - 

OAB:4502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...

1. Compulsando os autos com vagar, verifico que os documentos em 

anexos a petição inicial encontram-se em desconformidade com o 

disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados estão 

ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual que a 

partir desta se inicia.

2. Portanto, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial trazendo aos autos cópias legíveis dos documentos 

anexados as págs. 11, 15/17, bem como colacionar aos autos o 

comprovante de endereço do requerente e, ainda, comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias, sob pena de seu indeferimento e extinção do feito.

3. Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.

4. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66821 Nr: 969-27.2018.811.0026

 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: Alice Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237, MARIA 

NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao benefício de 

prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL em favor de ALICE RODRIGUES DOS SANTOS, DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 01 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.Nos termos da Seção 17, art. 

1.288, § 1º, § 6º e § 7º da CNGC, estes são os dados da implantação do 

benefício: nome da Segurada: ALICE RODRIGUES DOS SANTOS; benefício 

concedido: Aposentadoria por Idade Rural; DIB: 10/04/2012; RMI: 01 

salário-mínimo mensal. Que deverá ser iniciada no prazo de 30 (trinta) dias 

a contar da intimação desta sentença.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64845 Nr: 4927-55.2017.811.0026

 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: Creuza Gallo Delunardo de Souza

 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:

 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 trânsito 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.: 64844 Nr: 4926-70.2017.811.0026

 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: Francisco Delfino de Souza

 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:

 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 trânsito 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 das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40765 Nr: 722-56.2012.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Ryogy Kadooka, Vanda Nunes de Azevedo 

Kadooka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Novak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Martins Junqueira - 

OAB:9654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itelvino Hoffman - OAB:3441

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas as partes, através 

de seus patronos, para que manifestem nos autos, notadamente em 

relação a certidão negativa do senhor Oficial de Justiça do juízo de 

Tangará da Serra/MT (fl. 56-verso), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que o feito já 

foi devidamente sentenciado, com o trânsito em julgado certificado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14510 Nr: 2921-61.2006.811.0026
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Marcondes - 

OAB:10.047/MT, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA GIARETTA 

BORGUEZI - OAB:OAB/SP 372.760, CARINA ADORNO MIRANDA - 

OAB:OAB/SP 293.512, CYANA CRISPIN - OAB:OAB/SP 367.151, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, KARINA CACHINÉ 

VENÂNCIO - OAB:366.352

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Exequente, através de 

seu patrono constituído, via Dje, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

nos autos planilha de cálculo atualizada, observando o contido no Ofício 

de fl. 133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45070 Nr: 954-97.2014.811.0026

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rosalina Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK SILVA INOZ 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT, Kalynca Silva Ines de Almeida - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 [...] Posto isto, por tudo que dos autos constam, EXTINGO o presente feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, “a”, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte requerida no pagamento de taxas e 

custas, além do pagamento do valor R$ 300,00 (trezentos reais) a título de 

honorários advocatícios.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas 

e anotações pertinentes.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 752-81.2018.811.0026

 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: MARIA APARECIDA DE ARAUJO 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 Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16150 Nr: 1241-07.2007.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Pereira, Claudemiro de Souza, 

Roberto Tomas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual - 

OAB:156/97

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105, José Carlos de Almeida Benevides - OAB:8159-A/MT

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, com forte no art. 61, do Código de 

Processo Penal, c/c o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados MAURICIO PEREIRA, vulgo 

“POLACO”, ROBERTO TOMAS DA SILVA e CLAUDEMIRO DE SOUZA, ante 

a prescrição da pretensão punitiva estatal e prescrição da pretensão 

punitiva em projeção. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.INTIME-SE, via 

DJE, o patrono do(s) denunciado(s) para receber a intimação do réu 

acerca da sentença, nos termos previstos na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina em seu 

art. 1387 que será dispensada a intimação pessoal do réu nos casos de 

sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, 

inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse 

ato].Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de 

Identificação Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, para as 

anotações pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se 

baixa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.Arenápolis/MT, 31 

de julho de 2018.MARINA CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40410 Nr: 224-57.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS;

I. Cuida-se de Ação de Beneficio Previdenciário – Aposentadoria por idade 

Rural - ajuizada por MARIA FERREIRA GONÇALVES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos autos.

II. Pois bem, em consulta ao Sistema Apolo verifica-se o ajuizamento em 

duplicidade destes autos com os autos de n° 2078-52.2013.811.0026 

Código 43868, restando assim configurada a litispendência.

Anoto que nos autos de Código 43868 foi proferida sentença em 

10.06.2015 julgando improcedente o pedido da parte autora, todavia, fora 

interposto Recurso de Apelação em 24.06.2015, estando os autos 

remetidos à 2º instância desde 21.03.2018.

 III. Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 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 Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16991 Nr: 599-97.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. MARCONI -ME, Ricardo Mesquita Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:S. Procuradora, Rogério Luiz Gallo - OAB:6677/MT, 

Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Campos 
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Borges - OAB:11199/MT, Lisiane de Fátima Zorzo - OAB:8114/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - RELATÓRIO. A Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução 

fiscal em face de R. M. Marconi – ME e Ricardo Mesquita Marconi, todos já 

qualificados, pretendendo a realização do crédito representado pela 

Certidão de Dívida Ativa.

Contudo, aportou nos autos notícia de pagamento da dívida, postulando o 

exequente a extinção da execução (fl. 88).

II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Ausente penhora/arresto efetivada nos autos ou algo a ser liberado.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 

e 39, da Lei n. 6.830/80.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. C.

Arenápolis/MT, 16 de agosto de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em Cooperação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40345 Nr: 135-34.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdO-M, AdSO, RSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:10050/O, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:13188

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão de fl. 44/44v, INTIMA-SE o 

exequente, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, acerca do 

referido decisum, devendo, no prazo legal, manifestar-se nos autos 

acerca do da penhora de valores, Renajud e Declarações de imposto de 

renda colacionado às fls. 45/67, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41106 Nr: 1191-05.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSO, RSdO, AdSO, AEdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHAYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:10.050, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:10.050, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB N. 10.050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13.188 - B, MARCO ANTÔNIO DE MELLO - 

OAB:13.188-B

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão de fl. 48/48v, INTIMA-SE o 

exequente, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, acerca do 

referido decisum, devendo, no prazo legal, manifestar-se nos autos 

acerca do da penhora de valores, Renajud e Declarações de imposto de 

renda colacionado às fls. 49/79, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19558 Nr: 1451-87.2009.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzita Rodrigues dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que manifeste nos presentes 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que já se 

encontra devidamente sentenciado, com o trânsito em julgado devidamente 

certificado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46710 Nr: 125-82.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR LEOPOLDO PISCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José Lopes da Silva Brito 

- OAB:11.915-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. CIENTE do agravo, mantenho a decisão retro pelos seus 

próprios fundamentos.2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que 

(I) trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por invalidez, 

com pedido de conversão do atual auxílio doença em Aposentadoria por 

Invalidez, mais assistência social no percentual de 25%, incluindo décimo 

terceiro salário; (II) existe cópia da decisão que deferiu a prorrogação do 

pedido de auxilio doença em 18.07.2014 (págs. 36 e 55); (III) extrai-se do 

extrato de CNIS que o autor, em 20.04.2015, ainda recebia auxilio doença 

por acidente de trabalho (pág. 81).3. Oportunamente, o autor informou que 

realizou o pedido de conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez junto ao INSS (pág. 147), bem como que houve o protocolo do 

pedido de CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, todavia, continua sem resposta (pág. 153/154). Ainda, informa 

que bi dua 04.05.2018, durante a perícia médica o médico do INSS 

recusou-se a receber o protocolo para conversão do auxílio doença em 

aposentadoria.4. Pois bem. Considerando que o autor requer a conversão 

de auxílio doença em Aposentadoria por Invalidez e um acréscimo de 25%, 

e não há nos autos comprovante de protocolo junto ao Instituto requerido 

dos dois pedidos, INTIME-SE o d. Patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, colacionar nos autos o comprovante do protocolo dos pedidos junto 

ao INSS ou cópia da decisão administrativa que indeferiu os pedidos, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 5. Sem prejuízo, 

INTIME-SE o Instituto requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição juntada as págs. 153/154.6. EXPEÇA-SE 

ofício a Agência da previdência Social de Tangará da Serra/MT para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, esclareça por qual motivo o “médico do INSS 

recusou-se a receber o protocolo para conversão do auxílio doença em 

aposentadoria (pág. 153)”, bem como encaminhar cópia do extrato do 

CNIS do autor, sob pena de incorrer em crime de desobediência 

judicial.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56682 Nr: 269-85.2017.811.0026

 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: Luiz Carlos Gonçalves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para condenar a requerida:a) ao pagamento em favor 

do autor, a título de danos materiais, do valor de R$ 488,00 (quatrocentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 638 de 791



e oitenta e oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data 

do desembolso e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação.b) 

ao pagamento das custas e despesas processuais.Deixo de condenar a 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, vez que o autor foi 

assistido pela Defensoria Pública.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65658 Nr: 393-34.2018.811.0026

 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: ALICE LUZ ACACIO

 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, JULGO PROCEDENTES - art. 487, I, CPC 

- os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL em favor de ALICE LUZ ACÁCIO, DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 01 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de 

benefícios de prestação continuada deve tomar como base o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios 

devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, salvo índice 

outro fixado no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado com 

repercussão geral reconhecida.Com relação aos emolumentos, às 

despesas processuais e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 4º, parágrafo 

único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, inexistindo no 

presente feito a necessidade de ressarcimento, por não adiantadas 

custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.Após o decurso do prazo recursal da parte sucumbente, 

com ou sem razões de apelação, submeto os autos ao reexame 

necessário e determino a remessa ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, com as cautelas de praxe e homenagens de estilo, realizando 

as anotações e baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14105 Nr: 2520-62.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Alves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT, Rodrigo Pereira Zulato - OAB:

 DECIDO.De início, diante do cancelamento do Precatório/PRV, CHAMO O 

FEITO A ORDEM e torno nulo o despacho proferido a fl. 195.Diante do teor 

do ofício do COREJ (fl. 194), DETERMINO EXPEÇA ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.Calha dizer 

que, o ofício requisitório é referente apenas as parcelas atrasadas (fl. 184 

e 194), excluindo os honorários advocatícios, eis que estes já foram 

devidamente levantados (fl. 173).Aguarde o ofício do COREJ com a 

informação do(s) depósito(s) para expedição de alvará judicial.Sem 

prejuízo, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comparecer em cartório a fim de esclarecer as alegações 

feitas pela d. advogada as fls. 181/183. No mesmo ato, deverá atualizar 

seus dados, principalmente contato telefônico.Ainda, sem prejuízo, 

INTIME-SE a advogada da parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença complementar. Oportunamente, tornem-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODESIO ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000010-73.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ODESIO ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - Certifique-se a tempestividade do 

recurso interposto no id 14537732, acaso tempestivo recebo o recurso em 

efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995), uma vez que recolhido o 

preparo (id14585572). II - Em sequência, intime-se o recorrido para, 

querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias 

(art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). III - Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 21 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000299-69.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000299-69.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista 

que o exequente não especificou o cálculo aritmético para a atualização 

do valor da dívida, tampouco anexou memória de cálculo, DETERMINO a 

intimação do mesmo para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial 

juntado aos autos demonstrativo de débito atualizado, conforme art. 798, I, 

“b”, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 21 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78120 Nr: 3515-63.2018.811.0088

 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): KARINA RODRIGUES DOS SANTOS, MARCIO 

ZIMMERMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78121 Nr: 3516-48.2018.811.0088

 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): KARINA RODRIGUES DOS SANTOS, MARCIO 

ZIMMERMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10 (dez)dias recolha a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no site www.tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 3980 Nr: 1-42.2000.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE GÁS KM 1 LTDA EPP, 

ERNESTINA GLÓRIA DE MESSIAS DEMENECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

Defiro em parte o pedido da exequente de fls. 73-v e determino a intimação 

da executada, para que comprove que na data do bloqueio judicial (fls. 

46/47), os valores encontrados em sua conta bancária decorriam de 

recebimento de salário ou benefício, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido de levantamento da penhora.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71109 Nr: 4808-05.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSÉ ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o sobrestamento do feito até o dia 10/11/2019, consoante postulado 

na ref. 10.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, diga a exequente, 

em 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71090 Nr: 4792-51.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMAR GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de ref. 14, 

intime-se novamente a parte exequente, para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010255-08.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

VILMAR ANTONIO MISSIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIMENTA & OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar sobre a 

devolução da correspondência retro, requerendo o entender por direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52035 Nr: 464-81.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Certifico que, fora dado devido cumprimento a decisão de fl. 56, em razão 

disso faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70749 Nr: 1205-48.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANI VIZONI RUFATO, EDGAR 

FERNANDO RUFATO, FABMOV-MÓVEIS LTDA. - ME, SOMOPAR - SOC. 

MOV PARANENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882/O, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FRANCISCO PILATTI - 

OAB:41551N-PR

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 23, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo as partes a se manifestar no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67872 Nr: 2942-23.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT 17.738, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 27, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 488-75.2014.811.0100

 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): FRANCIELY FERNANDA FREITAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz - 

OAB:10.885, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:11-360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso em desfavor de Franciely Fernanda Freitas 

de Oliveira, sendo ambas as partes qualificadas nos autos.

Ocorre que, no decorrer do procedimento a parte executada pagou 

integralmente o débito, conforme noticia a petição de fl. 42.

Assim sendo, com efeito, DECLARO EXTINTA a presente execução, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, devendo ser, de imediato, se houver, levantada eventual 

penhora/arresto.

Isento as partes de custas judiciais conforme determina o artigo 26 da Lei 

n.° 6.830/80, arcando cada uma com os honorários de seus eventuais 

advogados.

Transitada em julgado esta sentença, arquive-se o feito com as baixas e 

as anotações de estilo.

 P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia desta sentença 

como o necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.

De Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 21 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69322 Nr: 315-12.2018.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 22 de outubro de 2018, às 

17:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22808 Nr: 517-04.2009.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN - 

Inventariante OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TARRAF JUNIOR, QUIRINO MENDES 

NETO, JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÊLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, MANOEL OURIVES FILHO - OAB:641/MT, Mike Artur 

Ribeiro Vianna Quinto - OAB:13.150/MT., Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 

OAB:160903, CARLOS SIMÃO NIMER - OAB:104.052, Cristina 

Vetorasso Mendes - OAB:OAB/SP 333.361, DIRCEU FIDELIS DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:8564/MT, FLÁVIA COSTA - OAB:216.895/SP, 

LEONARDO FURTADO LOUBET - OAB:9444/MS, RODRIGO CONINGHAM 

DE MIRANDA - OAB:18515, Vitor Carmo Rocha - OAB:15.334/MT, 

WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899

 Vistos etc.

Ante a decisão exarada pelo TJMT nos autos de nº 

1009412-28.2018.8.11.0000 (fls. 1925/1927) no sentido de “deixar de 

analisar a tutela emergencial” do pedido de Concessão de Efeito 

Suspensivo ao Recurso de Apelação, INDEFIRO o pedido do autor de fls. 

1928/1939 pelos mesmos fundamentos da decisão judicial às fls. 

1897/1897v que somente atribuiu efeito devolutivo ao Recurso.

 Cumpram-se as determinações anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69527 Nr: 444-17.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 22 de outubro de 2018, às 

16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63249 Nr: 9-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODAYANE PAIMY TSIKTSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça do bem: HONDA, 

Chassi: 9C2KD0550ER111870, Modelo: NXR BROS 150 ES Placa: 

QBD-8218, Cor: VERMELHA, Movido: ETANOL/GASOLINA, Ano Fab.: 2014 

Modelo: 2014, Renavam: 01015329141, sem prejuízo de eventual penhora 

online via BACENJUD.

Em caso de penhora do bem, nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59319 Nr: 297-59.2016.811.0100

 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: ESPOLIO DE PAULO CESAR DE ALMEIDA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Geraldo Fraga Zwicker 

- OAB:153148, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998/O, Suetonio 

Defino de Morais - OAB:OAB/SP 265.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, certo é que a discordância quanto aos fundamentos adotados em 

decisão deve ser manifestada através do recurso próprio. Diante do 

exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão embargada. P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-65.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA (ADVOGADO(A))

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 
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(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010285-65.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: FBM 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

VANESSA DE OLIVEIRA SILVA Intimo a requerida, na pessoa do seu 

advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da decisão ID 

13137137.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-81.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERO CAROLINE SCHUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010077-81.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CASARTE 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: 

SCHERO CAROLINE SCHUZ Intimo o exequente, na pessoa do seu 

advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias para requerer o que 

entender de direito,m sob pena de extinção do feito por abandono de 

causa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-92.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DA SILVA (REQUERENTE)

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Victor Lima Pinto Coelho Dados do Processo: 

1000121-92 .2018.8 .11 .0100 VALOR:  R$ 21 .279 ,00  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); REQUERENTE: 

ROSANIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 31/08/2018, 

às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa. BRASNORTE, 21 de 

agosto de 2018. SIDNEY PEREIRA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-59.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010460-59.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOSE GOMES DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: BANCO ITAUCARD S/A 

Endereço: Rua ALAMEDA PEDRO CALIL Nº 43, BAIRRO: POÁ CIDADE DE 

POÁ - SP CEP: 08557-900. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 31/08/2018 às 12:45 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-09.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA (ADVOGADO(A))

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL GONCALVES MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010237-09.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

782,74 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: EZIQUIEL GONCALVES MACHADO Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

- EPP Endereço: Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 05/10/2018 às 12:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010386-05.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA (ADVOGADO(A))

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA MONTEIRO MEDEIROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010386-05.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

359,16 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: MANUELA MONTEIRO MEDEIROS Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

- EPP Endereço: Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 05/10/2018 às 12:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-59.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA (ADVOGADO(A))

ONI ALVES NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000162-59.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

38.160,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ONI ALVES NUNES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ONI ALVES 

NUNES Endereço: Rua Paraguai, 96, Parque das Nações, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 
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Conciliação que se realizará no dia 28/09/2018 às 13:30 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-12.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ARTHUR NELSO MOMBACH EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GALEANO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010349-12.2015.8.11.0100 VALOR: R$ 

4.892,97 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ARTHUR NELSO MOMBACH EIRELI - EPP REQUERIDO: 

PAULO GALEANO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ARTHUR NELSO 

MOMBACH EIRELI - EPP Endereço: Avenida SENADOR JULIO CAMPOS, 

1285, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

28/09/2018 às 13:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-10.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON ORLANDINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010224-10.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CLAUDIA 

FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ADEMILSON 

ORLANDINI Vistos etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Após detida análise dos autos, verifico que o presente caso independe da 

produção de novas provas e que a parte requerida faltou à audiência de 

conciliação designada. Assim sendo, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, incisos I e II do NCPC, mormente porque a 

parte requerida é revel e os documentos acostados na inicial corroboram 

as alegações da parte requerente. Neste contexto, oportuno citar os 

Enunciados n. 20 e 78, ambos do FONAJE, "in verbis": Enunciado 20: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Enunciado 78: O 

oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento 

pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. Calha à fiveleta o 

entendimento jurisprudencial que decidiu no mesmo sentido, vejamos: 

Audiência. Comparecimento pessoal. Inocorrência Irrelevância de ter a 

recorrida contestado a ação e a procuração conter poderes, inclusive, 

para depoimento pessoal Fatos que não satisfazem a exigência legal do 

comparecimento pessoal Revelia decretada. (RJE, vol. 1/359, Fiuza 

Editores, Primeiro Colégio Recursal, Proc. n.º 1.419, j. 27.6.95, Rel. Oscar 

Bittencourt). (grifo nosso) Nesse ponto, os arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95, 

assim preconizam: Art.20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. Art.23 Não comparecendo o demandado, o 

juiz togado proferirá sentença. No mesmo sentido, os professores JOEL 

DIAS FIGUEIRA JUNIOR e MAURÍCIO ANTÔNIO RIBEIRO LOPES, em sua 

obra “Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais” (2ª ed., 

Editora Revista dos Tribunais, p. 213) lecionam que: O ato único a ser 

realizado, denomina-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

que será dividido em duas etapas: na primeira, o Juiz propõe a conciliação; 

se a tratativa restar-se infrutífera, adentra-se procedimentalmente a 

segunda fase, na qual realizar-se-á a instrução e julgamento final da 

causa, com sentença preferencialmente prolatada oralmente, e, logo a 

seguir, a conclusão dos trabalhos. Estando devidamente comunicado o 

réu da necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para 

articular defesa, e assim não proceder, será declarado revel, 

reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor. 

Assim, sem justo motivo, devem ser impostos os efeitos da revelia, forte 

na seguinte jurisprudência: “REVELIA. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA ATÉ 

A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 453, § 1O, DO CPC. 

PENA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO. O réu é convocado, nos 

Juizados Especiais, a comparecer às audiências, sob pena de revelia. 

Para a ausência na audiência, incumbe à parte demonstrar o justo 

impedimento até a sua abertura”. (Turma Recursal de Fernandópolis (SP) - 

ACJ 8/96 - J. 20.11.96 - fonte: Juizados Especiais Cíveis, Ementário de 

Jurisprudências - Ronaldo Frigini) Pois bem. Diante desse quadro, aplicável 

à espécie o art. 344 do NCPC com a presunção de veracidade de todos os 

fatos alegados pela parte requerente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE com RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pleito da parte requerente, 

nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC, e CONDENO a parte requerida a 

pagar à parte requerente a quantia de R$ 243,59 (Duzentos e Quarenta e 

Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento. Sem custas, taxas e 

honorários advocatícios nos termos dos arts. 54 e 55 da lei 9.099/95. 

Nada mais sendo requerido no prazo legal, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. BRASNORTE, 12 de 

dezembro de 2017. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32010 Nr: 1758-41.2013.811.0110

 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: SIMONE DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCANJO JUSTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Homologação

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com 

Pedido de Partilha de Bens movida por SIMONE DIAS LIMA em face de 

ARCANJO JUSTINO DE SOUZA.

O feito foi julgado procedente em relação ao reconhecimento da união 

estável entre as partes, bem como a dissolução da mesma (fls.101/102-v).

 No tocante à partilha de bens, foi determinada a suspensão do processo, 

possibilitando às partes a apresentação de plano de partilha, além da 

determinação de avaliação do imóvel apontado a ser realizado por Oficial 

de Justiça e, após, regular prosseguimento do feito.

Às folhas 148/150, as partes juntaram aos autos o acordo entabulado, 

rogando pela homologação e extinção dos feitos.

É o relatório necessário.

DECIDO.

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessária se faz a homologação do mencionada acordo, 

para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os demandantes.

DISPOSITIVO

 Posto isso, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas partes 

às folhas 148/150 dos autos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas, na forma do art. 90, §3°, do CPC.

Honorários advocatícios na forma do acordo firmado entre as partes.

Expeça-se formal de partilha.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37612 Nr: 180-04.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENIS CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYBSON LOHAN CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

fundamento nos art. 487, I do Código de Processo Civil, para EXONERAR 

VALTENIS CARDOSO DE SOUZA da obrigação de prestar alimentos a 

DEYBSON LOHAN CARDOSO SILVA.Por conseguinte, diante da natureza 

da demanda, concedo a tutela de urgência em favor do autor para 

determinar que seja oficiado à Secretaria de Estado competente, a fim de 

que cessem os descontos no contracheque do autor, referentes ao valor 

da pensão alimentícia objeto desta lide.Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

do valor atualizado da causa, no entanto suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC (fl.31).Após o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido, arquive-se os presentes autos procedendo-se às baixas 

e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30117 Nr: 1053-77.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por VANILDA 

APARECIDA CORREIA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 114).

Em fls. 123/124, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 123/124.

Com a devida vinculação, expeça-se os competentes alvarás de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

O AUTORIZADO DEVERÁ POSSUIR PODERES PARA RECEBER E DAR 

QUITAÇÃO.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38981 Nr: 1115-44.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 33730433/11999, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 548,40 (quinhentos e 

quarenta e oito e quarenta centavos), com a incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de 

cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir 

do início do contrato, 09/02/2011, conforme documento de fls. 20-v/21 

(Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37092 Nr: 697-43.2016.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLA MARA FRANCO FERRREIRA, CARLOS 

JORGE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO em relação a CARLOS JORGE 

FERREIRA, sem resolução do mérito, ante a constatação do óbito 

deste.Quanto à executada STELLA MARA FRANCO FERREIRA, tendo em 

vista a informação de fl. 12-v, DETERMINO a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar endereço válido da parte 

executada.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41112 Nr: 87-07.2018.811.0110

 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, 

SEBASTIANA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., O ESTADO 

DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Em analise aos autos verifica-se que às fls. 66/67, foi juntado o parecer 
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do NAT com relação ao pedido de realização do exame ressonância, 

ocorre que em certidão de fl. 58 a requerente informou ter realizado o 

referido exame, pelo sistema único de saúde (SUS).

Desta forma determino que a secretaria cumpra a decisão à fl. 63.

Logo após, volte me concluso.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42150 Nr: 715-93.2018.811.0110

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO CORREIA DOS 

SANTOS - OAB:/GO 48008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DispositivoPosto isso, DEFIRO o pedido de folhas 04/08, para nomear o 

requerido JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO como depositária fiel dos objetos 

e apetrechos de pesca, assim como a embarcação e motor de popa 

(descrição às fls. 09/10); mediante termo nos autos.Fica proibida 

desfiguração ou qualquer tipo de alteração nos bens, o fiel depositário 

assumirá o encargo de apresentar o bem sempre que for solicitado, sob 

pena de revogação do beneficio.Expeça-se o termo de depositária 

fiel.Oficie-se a Autoridade Policial desta comarca de Campinápolis/MT, 

para que proceda à devolução, mediante termo nos autos.Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32866 Nr: 545-63.2014.811.0110

 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: MARIA PEREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA PEREIRA 

SANTANA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 81/82).

Em fls. 88/89, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 88/89.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26490 Nr: 214-86.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO MARCIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por AFONSO MARCIEL 

GONÇALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 157/157-v).

Em fls. 163/164, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 163/164.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25834 Nr: 857-78.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LEANDRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença
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Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSEFA LEANDRA 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 118/119).

Em fls. 132/133, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 132/133.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34187 Nr: 172-95.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORNECY TAVARES ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CORNECY TAVARES 

ROLDÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 125/125-v).

Em fls. 133/134, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 133/134.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26756 Nr: 480-73.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSE AUGUSTO 

BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 195).

Em fls. 201/202, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 201/202.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34875 Nr: 487-26.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMALTO ALVES ROSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, a fim de afastar 

a omissão acima descrita, INTEGRANDO à sentença de fls.133/141 a 

seguinte determinação:Decreto o perdimento dos instrumentos do crime 

descritos na folha 14, em favor do Órgão Ambiental Estadual, à luz do art. 

25 da Lei 9.605/98.Transitada em julgado, proceda-se com a destinação 

dos bens apreendidos nos autos, conforme previsão do art. 25, §5º da Lei 

9.605/98.MANTENHO inalterados os demais elementos da sentença de 

folhas 133/141.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43484 Nr: 1358-51.2018.811.0110

 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: ANGELA MARIA DE LIMA, CARLOS DIVINO VIEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial; consecutivamente, EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o para o fim 

de:a)Decretar o divórcio do casal, declarando findos os deveres do 

casamento. A requerente retomará o uso de seu nome de solteira: 

ANGELA MARIA DE LIMA;Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Tendo em vista a nomeação de fls. 07, fixo os honorários 

advocatícios em favor do Dr. Ney Ricardo Feitosa de Paula – OAB/MT 

17078, em 05 (cinco) URH’s/Unidade Referencial de Honorários, nos 

termos da Tabela XI, item ‘15’, ’15.1’, da OAB. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Com o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

após, arquivem-se. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37763 Nr: 294-40.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 25003643269, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 4.003,20 (quatro mil e 

três reais e vinte centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir 

do início do contrato, 19/06/2009, conforme documento de fls. 22-v/23 

(Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40866 Nr: 1861-09.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com resolução do Mérito->Homologação de Transação

1. Relatório

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de HELIOMAR ALVES PEREIRA.

Às fls. 55/57 a parte autora peticionou informando que os litigantes 

entraram em acordo que resultou em composição.

Verifica-se que as partes assinaram o mencionado acordo, pedindo a 

homologação da transação e que seja determinada a suspensão do 

processo (fls. 55/57).

É o relatório necessário.

Decido.

2. Fundamentação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de HELIOMAR ALVES PEREIRA.

 Infere-se dos autos que a pretensão do requerente fora alcançada 

extrajudicialmente, a vista disso, as partes solicitaram a homologação do 

acordo extrajudicial e a suspensão dos presentes autos (fls.55/57), 

alegando que requerido e requerente realizaram composição, resolvendo 

a lide.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes às folhas 55/57.

Custas e honorários na forma do acordo.

Determino a suspensão do feito, conforme solicitado (fl.57), nos termos do 

art. 922 do CPC. Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37573 Nr: 156-73.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCIA SUÊNIA TEIXEIRA E QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com resolução do Mérito->Homologação de Transação

1. Relatório

Trata-se de Ação de Alimentos movida por MARLUCIA SUÊNIA TEIXEIRA E 

QUEIROZ em face de MILTON DE PAULA DA SILVA.

Às fls. 55/56 a parte autora peticionou informando que os litigantes 

entraram em acordo que resultou em composição.

Verifica-se que as partes assinaram o mencionado acordo, pedindo a 

homologação da transação e que seja determinada a suspensão do 

processo (fls. 55/56).

É o relatório necessário.

Decido.

2. Fundamentação.

Trata-se de Ação de Alimentos movida por MARLUCIA SUÊNIA TEIXEIRA E 

QUEIROZ em face de MILTON DE PAULA DA SILVA.

 Infere-se dos autos que a pretensão da requerente fora alcançada 

extrajudicialmente, a vista disso, as partes solicitaram a homologação do 

acordo extrajudicial e a suspensão dos presentes autos (fls.55/56), 

alegando que requerido e requerente realizaram composição, resolvendo 

a lide.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito 

e, por conseguinte; HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes às 

folhas 55/56.

Por conseguinte, revogo a liminar de folhas 31/32,verso.
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Sem custas, na forma do art. 90, §3°, do CPC.

Sem honorários devido à consensualidade.

Arquivem-se provisoriamente os autos e, transcorrido o prazo do acordo, 

qual seja: março de 2019; intime-se a parte autora para manifestação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34794 Nr: 429-23.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODOVINO FRANCISCO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado 

na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

condenando o requerido INSS a conceder à parte autora, LODOVINO 

FRANCISCO DE AGUIAR, o benefício previdenciário de pensão por morte, 

nos termos dos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde o requerimento administrativo (04/11/2013).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21420 Nr: 431-71.2007.811.0110

 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: ILDA SEBASTIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, a fim de afastar 

a omissão acima descrita, de modo que RETIFICO a decisão de folha 175, 

alterando-se para a seguinte redação:Tendo em vista que foi regularizado 

o polo ativo da demanda com a habilitação dos herdeiros, consoante 

decisão de fl. 169, intime-se a parte executada para manifestar-se acerca 

dos cálculos de fls. 173/174, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 535 do CPC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41541 Nr: 307-05.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos Parciais à Ação Monitória->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEJANDRO GUSTAVO MARTINEZ AGUERO, 

ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos, etc.

Sentença Sem Resolução de Mérito- Falta Pressuposto Processual

Trata-se de Embargos à Ação Monitória apresentados por José Francisco 

Soares em face de Adriana Cardoso de Oliveira Campos e Alejandro 

Gustavo Martinez Aguero cumulado com pedido de reconvenção.

Denota-se do feito que, mesmo o embargante fazendo referência 

expressa aos autos Código 39806, o processamento dos embargos não 

foi efetivado nos mesmo autos, mas, sim, instaurado processo autônomo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como já enunciado, houve a distribuição de novo processo com a 

apresentação dos embargos à monitória, o que colide com a previsão do 

art. 702, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá 

opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória. Negritei

Portanto, necessária a extinção do presente feito e o translado das peças 

para juntada nos autos de origem, a fim de seguir os ditames da lei 

processual.

DISPOSITIVO

Assim, diante do equívoco na distribuição do feito, nos termos do art. 485, 

IV, §3°, do CPC, declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas processuais, diante do princípio da causalidade.

Transitada em julgado, certifique-se e translade-se cópia integral dos 

presentes autos aos de Código 39806, retornando-os conclusos para 

apreciação do Juízo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32223 Nr: 1965-40.2013.811.0110

 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: HELENA MARIA CAIXETA

 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

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27277 Nr: 1001-18.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar em relação à petição de fls. 138/145.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90436 Nr: 837-07.2016.811.0101

 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 WEINCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 648 de 791



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.: 90374 Nr: 805-02.2016.811.0101

 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): ELOI JOSÉ SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/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.: 89986 Nr: 612-84.2016.811.0101

 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): OTÁVIO TENÓRIO, JOSE MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 89313 Nr: 336-53.2016.811.0101

 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.: 89307 Nr: 331-31.2016.811.0101

 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): JACINTO SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacinto Simões - 

OAB:MT/2.836-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 Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81576 Nr: 744-49.2013.811.0101

 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: PABLINO RODRIGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Agulhão Spindola - 

OAB:6416-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do retorno dos autos e do trânsito em julgado do recurso.

2. Cumpra-se a sentença de fls. 57/61, se atentando ao acórdão de fls. 

100/112.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80215 Nr: 532-62.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do retorno dos autos e do trânsito em julgado do recurso.

 2. Cumpra-se a sentença de fls. 221/226, em seus exatos termos.

3. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50077 Nr: 1033-55.2008.811.0101

 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: RICARDO ALVES SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DA SILVA - ME, JOÃO 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO ROMÃO MATIAS 

FERNANDES - OAB:PR/13.552

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% do valor atribuído à 

causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observado que é 

beneficiária da justiça gratuitaP.R.I.Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 20 de agosto de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83581 Nr: 797-93.2014.811.0101

 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
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 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA BUFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.Cláudia, 20 de agosto de 2018.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52835 Nr: 816-41.2010.811.0101

 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: MARCOS BIRKHAN, MARCOS BIRKHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

presente ação para o fim de: a) afastar dos encargos moratórios a multa 

de 2% e juros de 4,457895% ao mês, deixando somente a cobrança da 

comissão de permanência conforme contratado, reconhecendo-se 

abusividade na relação contratual; b) condenar a parte Requerida à 

devolução de valores pagos a maior pelos autores, acaso existentes, na 

forma simples, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação e 

correção monetária, pelo INPC, a contar da data de cada desembolso, a 

serem apurados em sede de liquidação de sentença.(...) .Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.Cláudia, 20 de agosto de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54690 Nr: 150-69.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 -A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser 

observado que é beneficiária da justiça gratuitaP.R.I.Transitada em julgado 

a sentença, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 20 de agosto 

de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80963 Nr: 108-83.2013.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA SERRANORTE LTDA-EPP, JOÃO 

SOKOLOVSKI, RODRIGO NICARETTA, MARILENE SOKOLOVSKI 

NICARETTA, MARIA VANIUZE SOKOLOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:MT 14.081-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

os presentes embargos para o fim de DECLARAR NULA a cláusula que 

prevê a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios de 

1% ao ano e multa de 2%, devendo-se a comissão de permanência incidir 

de forma isolada.Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno as 

partes ao pagamento das custas processuais, competindo à parte 

embargante o pagamento de 75% e a embargada 25%, considerando que 

a primeira teve a maioria dos pedidos improcedentes.(...) .Cláudia, 20 de 

agosto de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80051 Nr: 346-39.2012.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBM IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, JOÃO 

SOKOLOVSKI, MARIA VANIUZE SOKOLOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, GABRIELA DE ABREU VERAS - OAB:34984/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes 

embargos.Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais, 

as quais já foram recolhidas, e aos honorários advocatícios, os últimos no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85 do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

desapensem-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Cláudia, 20 de agosto de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91025 Nr: 1133-29.2016.811.0101

 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: Luane Rodrigues Bomfim - 

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, 
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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.: 91022 Nr: 1130-74.2016.811.0101

 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, WANDERLEI 

APARECIDO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

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.: 90538 Nr: 896-92.2016.811.0101

 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): T.N. MADEIRAS LTDA, MILTON TORLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99371 Nr: 2992-46.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIRIAM DA SILVA ROSA, LRB, RRB, LRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGÉRIO BEDIN, Filiação: Helena Juraci 

Vignatti Bedin e Jacondo Bedin, data de nascimento: 13/07/1975, natural 

de Ipumirin-SC. 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$ 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA ANGELA 

BACHINI CAMPANA, digitei.

Cláudia, 20 de agosto de 2018

MARIA ANGELA BACHINI CAMPANA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93065 Nr: 2348-40.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92953 Nr: 2273-98.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA CENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 
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de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54562 Nr: 22-49.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ESTEVÃO LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15884/MT

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para o efeito de: a) declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

VILMAR ESTEVÃO LERNER, da imputação prevista no art. 147, do Código 

Penal, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, com 

fundamento nos artigos 109, inciso VI, e 107, inciso IV, ambos do Código 

Penal; b) CONDENAR o acusado VILMAR ESTEVÃO LERNER como incurso 

na pena do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006, razão 

pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do 

Código Penal.IV –Da pena finalInexistindo causas outras a serem 

relevadas, fica o acusado Vilmar Estevão Lerner como incurso nas 

sanções do art. 129, § 9º do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, ao 

cumprimento da pena final de 01 (um) ano de detenção. Defiro ao acusado 

os benefícios da Justiça Gratuita.Condeno o acusado ao pagamento das 

custas processuais, observando-se que é beneficiário da Justiça 

Gratuita.V. DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o trânsito em julgado da 

sentença, voltem conclusos para análise da prescrição executória. Por 

fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou nos 

presentes autos até o presente momento, Dr. RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI, os quais arbitro em 02 URH, as quais correspondem na 

presente data em R$ 1.793,02 (hum mil, setecentos e noventa e três reais 

e dois centavos). Expeça-se certidão de honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se, devendo serem observados os artigos 1.420 e 

1.421, ambos da CNGC.Cláudia, 18 de maio de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51272 Nr: 651-28.2009.811.0101

 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): VALERINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51403 Nr: 782-03.2009.811.0101

 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): CICERO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53064 Nr: 1045-98.2010.811.0101

 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): GRACIELI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83326 Nr: 591-79.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA PEREIRA LIMA, Mauricio da Silva 

Piassa, HEGAN HERMOGENES WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT/16355, Bruno Eduardo Hintz - OAB:MT15857

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR a intimação da defesa dos reús 

Hegan e Soraia para, no prazo legal, apresentar alegações finais, nos 

termos do § 3º, do art. 403 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51797 Nr: 1175-25.2009.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIRLEI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR a intimação da defesa 

constituída do réu para apresentar alegações finais, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do § 3º, do art. 403 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50496 Nr: 1455-30.2008.811.0101

 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): JOSE PAULO DE SOUSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, informando se peticionou 

pela expedição do mandado de busca e apreensão diretamente na 
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c o m a r c a  d e  e n d e r e ç o  d o  b e m / r e q u e r i d o ,  c o n f o r m e 

determinação/autorização judicial de fls. 95, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54712 Nr: 172-30.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12090A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, informando 

o atual endereço do executado para citação, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95320 Nr: 936-40.2017.811.0101

 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): Cargill Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:19366/O, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:RJ 

121.429

 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 Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51641 Nr: 1027-14.2009.811.0101

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Nelson Kochhann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Determino nova intimação da parte Autora para dar cumprimento à 

Sentença proferida, no prazo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena deste 

Juízo depositar o bem no setor privado, às suas expensas.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83556 Nr: 775-35.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 775-35.2014 (Id. 83556)

Execução de Título Executivo Judicial.

Vistos.

1. HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 88.

 2. Nos termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se 

requisição de pequeno valor.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 51323 Nr: 699-84.2009.811.0101

 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): VALDECIR MOGNHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Tupanci do Sul/RS com a finalidade de Citação, devendo para 

tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim 

de que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103574 Nr: 1657-55.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO EDSON FAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 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 23/10/2018 às 15:00 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101705 Nr: 767-19.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR VIECELLI - 

OAB:24154/O

 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 23/10/2018 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 Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95412 Nr: 972-82.2017.811.0101

 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: AFVDO, AFVDO, RVDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 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 23/10/2018 às 14:00 

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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 653 de 791



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97552 Nr: 2074-42.2017.811.0101

 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: ANGELA MARIA BROEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TROMBETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guilherme Scheffler - 

OAB:OAB/MT 19892/0

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi redesignado o dia 19/10/2018 às 14:10 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94674 Nr: 630-71.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ESTEVÃO LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte Autora para dar cumprimento à decisão constante na 

Referência 07, sob pena de extinção, eis que é entendimento já pacificado 

na jurisprudência sobre a necessidade de se requerer na via 

administrativa o benefício pretendido. Não adianta o processo transcorrer 

aqui, com sentença prolatada, e chegar ao TRF 1ª Região, que irá baixar 

os autos, determinando o requerimento na via administrativa, fato esse já 

ocorrido em outros feitos nesta Comarca.

 2. Deixo de receber os embargos de declaração, eis que não cabíveis no 

caso vertente, devendo a parte Autora se não concordar com a decisão 

prolatada, utilizar dos meios cabíveis de irresignação.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96428 Nr: 1468-14.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guilherme Scheffler - 

OAB:OAB/MT 19892/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96411 Nr: 1462-07.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Sangi, Gilmar Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Xodo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96387 Nr: 1455-15.2017.811.0101

 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: ADELAR DILSCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guilherme Scheffler - 

OAB:OAB/MT 19892/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95375 Nr: 959-83.2017.811.0101

 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: ISAIAS CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95022 Nr: 808-20.2017.811.0101

 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: ISABEL SALETE BASINSKI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:13239-A

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94472 Nr: 525-94.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83797 Nr: 950-29.2014.811.0101

 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 FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVOEIRA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83488 Nr: 720-84.2014.811.0101

 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): JRG, JGMG, ADDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o curador especial, Dr. Jackson 

Sokolovski Alves para, no prazo legal, apresentar defesa em relação ao 

requerido Adilson Damázio de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100399 Nr: 76-05.2018.811.0101

 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): JACINTO SIMÕES, JULIO REIS, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE UNIÃO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-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.: 98814 Nr: 2709-23.2017.811.0101

 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): Cícero Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/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.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62571 Nr: 1646-24.2012.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:22746/O

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90217 Nr: 2948-78.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO REPKE BATHE

 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 ROMÁRIO REPKE BATHE, como incurso no artigo 308 

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 cinco testemunhas (art. 532 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 

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 os requerimentos ministeriais constantes no item '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).
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CIÊNCIA do presente decisum ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89773 Nr: 2678-54.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTANIA ARAUJO MARQUES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346

 Vistos.

Uma vez presentes os requisitos do art. 41 do CPP, RECEBO a denúncia 

ofertada em face de MARTANIA ARAUJO MARQUES PINHEIRO, como 

incurso no artigo 155 e 147, caput, ambos do Código Penal.

DETERMINO a CITAÇÃO do denunciadopara 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 cinco testemunhas (art. 532 do CPP), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – art. 396 

e ss. do CPP.

Deverá ser indagado se possui condições de constituiradvogado 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 

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 os requerimentos ministeriais constantes no item '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.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 739-72.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLAUCIO ANDRÉ 

LUIZ DO CARMO, para devolução dos autos nº 739-72.2009.811.0099, 

Protocolo 32588, 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): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63997 Nr: 786-70.2014.811.0099

 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: MENDANHA CONSTRUTORA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ZOICAMARA MOREIRA DOS REIS, GIRLANE 

APARECIDA SOARES, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO - 

SINFRA, BANCO FAMÍLIA PAULISTA S/A, FABIO FRIGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:OAB/MT 

16.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha o 

valor das custas para distribuição da carta precatória expedidas à fl.106

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35913 Nr: 768-54.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURICIO KASPARY RONN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Verifica-se que o exequente às fls. 25/26 manifestou-se pela extinção do 

processo tendo em vista o pagamento integral do débito e logo após se 

manifesta pela citação editalícia do executado às fls. 27.

Considerando o já citado, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 05 (dez) dias 

esclareça o que requer de direito;

2. Após, com a manifestação ou o decurso de prazo para tanto, 

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 Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33866 Nr: 290-80.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.G. DA SILVA COMÉRCIO-ME (BRAS MOTOS 

E METALTEMP), LUCIMAR GADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista a certidão de fl. 17, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para se manifestar;

 2. Com a resposta ou decorrido o prazo sem ela, conclusos.

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 Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64117 Nr: 891-47.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): NUBER ANTONIO MENDES, MARIA SÍLVIA 

RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “AÇÃO DE EXECUÇÃO” ajuizada pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA-SICREDI UNIVALES contra NUBER ANTÔNIO MENDES 

e MARIA SÍLVIA RODRIGUES, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial, documentos.

 À fls. 84, os executados informaram que foi efetuado acordo entre as 

partes, tendo os executados pago o débito integralmente.

 Em petição o exequente requereu a extinção do feito pelo pagamento 

integral do débito e também a desconstituição da penhora realizada nestes 

autos.

Vieram os autos conclusos.

É, ao que parece, o necessário a ser relatado.

II DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação (fls. 86), 

EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Por consequência, DESCONSTITUI-SE a penhora formalizada a fl. 71.

CONDENA-SE o executado ao pagamento das despesas processuais (que 

incluem as custas – art. 84 do CPC).

III DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIA

Oficiar ao cartório do 1° ofício de Cotriguaçu, solicitando, se feita em 

virtude deste processo, o LEVANTAMENTO da penhora no imóvel 

mencionado na fl. 75.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de estilo.

Publicar.

Intimar.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 17 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31887 Nr: 77-11.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITALINO DOS SANTOS, ROSALINA M. 

PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

INTIME-SE a parte-exequente para se manifestar a respeito do interesse 

no prosseguimento do feito, bem como requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a intimação deve obedecer ao disposto no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 602-56.2010.811.0099

 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: FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AGENTES 

COM.DE SAÚDE E AGEN. DE COMBATE ENDEMIAS, ASSOC.DOS 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS DO ESTADO DE MT - 

ADACSE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O, JOSÉ ANTÔNIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3.666/ MT

 Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).Considerando não 

ter havido indicação de provas pretendidas, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifique as provas que pretende produzir (art. 348 do CPC) ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo;2.INTIMAR a parte 

requerida, para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas que 

pretende produzir (art. 348 do CPC) ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo;3.Após, ao Ministério Público para especificar 

provas;4.Decorrido o prazo com ou sem manifestações, 

conclusos.CONSIGNE-SE 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.Intimar. Cumprir. 

Cotriguaçu/MT, 17 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31396 Nr: 939-16.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rodrigues da Silva - 

OAB:3537-B

 Visando a evitar possível alegação e consequente nulidade, retorna-se a 

ponto anterior neste processo, qual seja, a intimação do requerido para se 

manifestar sobre a inclusão de pedido pelo Estado de Mato Grosso (art. 

329, II, do CPC).

 Importante definir que o requerido advoga em causa própria, devendo ser 

intimado o seu advogado, o qual, portanto, é o próprio.

Assim, INTIMAR o requerido (via Dje), isso para se manifestar sobre o 

incremento do pedido, devendo se manifestar meritoriamente sobre o 

ponto. PRAZO: 15 dias.

Após manifestação, caso haja concordância, ao Ministério Público e ao 

Estado para impugnações. Não havendo concordância, ao Estado para 

impugnar a contestação já apresentada.

Após, conclusos (saneamento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67462 Nr: 3-10.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA LUZ, CARMO JULIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a Defesa da Expedição da Carta 

Precatória para realização de audiência para aceitação de proposta de 

suspensão condicional do processo para a Comarca de Colniza-MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO RANGEL DE SOUZA, Cpf: 

04754988108, Rg: 2300609-9, Filiação: Cenilda Rangel e Luiz Carlos de 

Souza, data de nascimento: 14/04/1992, brasileiro(a), natural de Mundo 

Novo-MS, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 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.IV DOSIMETRIA DA PENAEm que 

pese o reconhecimento da continuidade delitiva, a homogeneidade das 

condutas é patente, de forma que deve ser feita apenas uma dosimetria. 

Havendo necessidade de tratamento distinto, será expressamente 

sublinhado o momento e expostas as peculiaridades. Passa-se, nos 

termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código, à dosimetria da pena a ser 

aplicada.Inicia-se com o art. 59 do Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - 

O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências 

d/o crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme 

seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:I - as 

penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, 

dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.Especificando-se, o que 

se tem é:a.Culpabilidade: não há incremento. NEUTRA;b.Antecedentes: 

não há registro. VALORAÇÃO NEUTRA. c.Conduta social: não há notícia 

de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há 

notícia no sentido de ser negativo o comportamento. VALORAÇÃO 

NEUTRA.d.Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame 

profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto 

durante o processo. VALORAÇÃO NEUTRA;e.Motivos: Não há algo que 

fuja da previsão típica. VALORAÇÃO NEUTRA;f.Circunstâncias: não se 

encontra situação que incremente ou mitigue o ponto. Valoração 

NEUTRA;g.Consequências: não há menção a algo específico. Valoração 

NEUTRA;h.Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o 

desencadeamento fático. Valoração neutra. Partindo-se da consideração 

de cada circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejando-se com 

a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (15 - 8 = 7 anos 

ou 84 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 10 

meses.Pelo número de circunstâncias desfavoráveis (ZERO), fixa-se a 

pena-base em 08 anos de reclusão. Quanto às atenuantes, presente a 

“confissão” (feita em sede investigativa). Quanto às agravantes, não se 

encontra alguma para fins de valoração.Em razão da fixação da 

pena-base no mínimo, descabida a atenuação (Enunciado 231 da Súmula 

do STJ). Por isso, chega-se à PENA-INTERMEDIÁRIA de 08 ANOS de 

reclusão. Não há causa de diminuição.Incidente a causa de aumento do 

art. 234-A, III, do CP (gravidez), isso no tocante a uma das condutas, pois 

a gravidez é resultado de uma, não das duas.Assim, aumenta-se a pena 

em 1/2, FIXANDO-SE A PENA DEFINITIVA EM 12 ANOS de reclusão (fato 

da gravidez) e 08 ANOS de reclusão (fato sem gravidez). 

Reconhecendo-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, 

consoante já explicado anteriormente, estabelecendo-se dois fatos, deve 

incidir o aumento sobre a pena do mais grave, motivo pelo qual fica 

aumentada a pena em 1/6, chegando-se à PENA DEFINITIVA DE 14 ANOS 

DE RECLUSÃO. Do regime de cumprimento de pena.Quanto à DETRAÇÃO 

(art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o condenado NÃO ficou preso. Por 

força do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O 

“QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME FECHADO para 

início de cumprimento da pena. Não preenchidos os requisitos do art. 44 

do Código Penal, já que a pena é superior a 4 anos, VEDADA A 

SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o 

que impede, por arrasto, a suspensão condicional da pena (art. 77 do 

Código Penal).Não é caso de suspensão condicional da pena (art. 77 do 

Código Penal), pela pena superior a 2 anos.Quanto à questão da liberdade, 

verifica-se que não houve a decretação da prisão preventiva em momento 

algum no processo, inexistindo fato que leve ao reconhecimento de algum 

fundamento para tanto. Por isso, mantém-se o acusado solto, podendo 

recorrer em liberdade (pelo menos em relação a este 

processo).DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIACONDENA-SE o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Não havendo discussão 

sobre o assunto, DEIXA-SE de condenar o réu ao pagamento de valor 

mínimo a título de indenização civil. Tendo havido nomeação de Defesa, 

fixam-se como honorários advocatícios a EMERSON MONTEIRO TAVARES 

(OAB 19.736/MT) o valor de 09 URH, o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Oportunamente, 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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 21 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010019-47.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARMEN RENITA FLECK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JALILI PANCIERI BARBOSA (REQUERIDO)

 

Consoante o acordo entabulado em audiência, tendo em vista que já houve 

a entrega do veículo para a requerente, inexistindo notícia de pagamento 

ao requerido, verifica-se que a requerente estaria em mora. Por isso, 

INTIMAR a requerente (por meio de seu advogado), isso para informar se 

houve o pagamento ao requerido, juntando comprovante. Nada falando ou 

indicando a inexistência de pagamento, cabível o cumprimento de 

sentença contra a requerente (acordo de obrigações recíprocas). Por 

isso, intimar o requerido para providências que entender cabíveis (prazo 

de 15 dias). Nada falando, arquivar. Do contrário, requerendo o 

cumprimento do acordo, INTIMAR a requerente (executada) para pagar o 

valor indicado. Após, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-31.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Verifica-se que a Inicial é endereçada à Vara Única, não aos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, porém a distribuição aqui foi feita. Por isso, 

deve a parte-autora explicar se houve erro na Inicial ou se o interesse é 

que o processo tramite na Vara Única. Com a resposta: a) Caso seja o 
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Juizado o Juízo correto: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV); 3. CONCORDANDO a requerida na expedição de RPV/Precatória, 

DEVE a parte-autora depositar em Secretaria as Certidões originais; 4. 

SENDO O CASO, independente de intimação, pode a parte-autora se 

manifestar no sentido de RENUNCIAR ao valor excedente ao limite indicado 

para pagamento por meio de RPV; 5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a 

parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja para 

questionar o apontado; 6. Após, conclusos. b) Caso haja manifestação no 

sentido de que a intenção seja a distribuição na Vara Única, efetuar a 

distribuição. Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54884 Nr: 938-80.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doris Maria Silva Oliveira Rep/ por Juliana Silva Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remeto os autos conclusos em referência ao Ofício Circular nº228/2018 - 

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72751 Nr: 781-66.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STRAPAZZON & STRAPAZZON LTDA ME, 

ROMARIO SILVA SOUZA, PAULO ROBERTO STRAPAZZON, ELIETE 

KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 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.: 77515 Nr: 958-59.2016.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEY RODRIGUES SIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72284 Nr: 429-11.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM - PARAFUSOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO THEODORO PINTO 

ALVES - OAB:RS/55.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em Correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL, proposta 

por Ferragens Negrão Comercial LTDA, contra DM Parafusos LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 05/09) veio acompanhada dos documentos de fls. 10/77, 

sendo recebida às fls. 78/78v, oportunidade em que foi deferido o pedido 

de justiça gratuita.

Entre um ato e outro, a parte exequente peticionou às fls. 143, informando 

o desinteresse no prosseguimento da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, contudo suspendo sua exigibilidade, nos termos 

legais, eis que a mesma é beneficiaria da justiça gratuita.

 Proceda-se a Secretaria de Vara o desentranhamento dos títulos originais 

juntados na vertente ação, entregando-os à parte exequente, conforme 

pugnado (fls. 143).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o transito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78464 Nr: 117-30.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos em Correição.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 40.

O acusado devidamente citado (fls. 50) ofereceu resposta escrita (fls. 

51/52) por intermédio de seu advogado nomeado (fls. 48), apenas 

impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados na denúncia ofertada 

pelo Ministério Público.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de Outubro de 

2018, às 14h00min.

Intime-se a parte, seu advogado, o Ministério Público e as testemunhas 

indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73460 Nr: 203-69.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVALDO LEMOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos em Correição.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 66.

O acusado devidamente citado (fls. 104) ofereceu resposta escrita (fls. 

108/109) por intermédio de seu advogado nomeado (fls. 107), apenas 

impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados na denúncia ofertada 

pelo Ministério Público.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de Outubro de 

2018, às 13h30min.

Intime-se a parte, seu advogado, o Ministério Público e as testemunhas 

indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83369 Nr: 720-69.2018.811.0093

 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: NML, DT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Divórcio Direto proposto por NILTON MARCOS 

LEODORO e DULCILENE TSCHINKEL LEODORO, devidamente qualificados 

nos autos.

Com a inicial (fls. 04/10) vieram os documentos de fls. 12/33.

Em síntese, alegaram que estão casados, sob o regime de separação total 

de bens. Afirmaram que da união conjugal adveio filho, bem como 

adquiriram bens.

Aportou aos autos petição de acordo formulado entre as partes 

(fls.04-10), dispuseram sobre os alimentos, guarda da infante, visitas bem 

como a partilha dos 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. 18, dando conta de que as partes se uniram em 

matrimônio no dia 15 de julho de 2013.

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 NILTON MARCOS LEODORO e DULCILENE 

TSCHINKEL LEODORO, 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 

DULCILENE TSCHINKEL.

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 Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74647 Nr: 757-04.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEREI PESCINELLI, CARLA MARIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718

 Impulsiono os autos para intimar a parte denunciada para que se 

manifeste quanto ao conteúdo do despacho de folha 107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81189 Nr: 1894-50.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ISAURO FERREIRA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:5735/O

 Vistos em correição.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA, proposta pelo 

Ministério Público Estadual em substituição processual de ISAURO 

FERREIRA DA TRINDADE, contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A inicial (fls. 04/06) veio acompanhada dos documentos de fls. 07/18, 

sendo devidamente recebida às fls. 20, oportunidade em que 

determinou-se expedição de Ofício ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 

para emissão de parecer.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT juntado (fls. 22v/23).

Decisão deferindo o pedido liminar (fls. 24/27).

Estado de Mato Grosso ofereceu contestação às fls. 31/41, alegando 

preliminarmente a ilegitimidade passiva.

Impugnação a contestação juntada às fls. 42/44v.

Manifestação Ministerial de fls. 48, pugnando pelo bloqueio de valores, a 

fim de efetivar o cumprimento da decisão judicial, a qual concedeu o 

pedido liminar.

Deliberação judicial deferindo o bloqueio de valores (fls. 51/51v), e 

procedendo a ordem, conforme extratos (fls. 52/53).

Estado de Mato Grosso manifestou às fls. 60/63, e Ministério Público às 

fls. 68/69.

Manifestação Ministerial pugnando pelo julgamento antecipado da lide, com 

a consequente confirmação da liminar anteriormente concedida (fls. 81).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

De início, havendo preliminar arguida, passo a sua análise.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

 O Estado requerido alegou em sede de preliminar a sua ilegitimidade 

passiva.

Não merece acolhida a preliminar aventada, uma vez que, no que toca ao 

direito do cidadão à saúde e à integridade física, a responsabilidade do 

Município é conjunta e solidária com a dos Estados e da União.

 E, tratando-se de responsabilidade solidária, a parte necessitada não é 

obrigada a dirigir seu pleito ao ente que se responsabilizou internamente, 

podendo direcioná-lo àquele que lhe convier.

Ademais, o Sistema Único de Saúde é uma instituição descentralizada, não 

se podendo estabelecer, para sua atuação, núcleos com competências 

diferenciadas nos diversos entes federativos, sob pena de obstar a 

concretização do direito à saúde, mormente nos casos de urgência. É 

dizer, o Sistema Único de Saúde, tendo em vista o seu caráter de 

descentralização, torna solidária a responsabilidade pela saúde, 

alcançando a União, os Estados e os Municípios.
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 Tendo em vista a responsabilidade solidária, torna-se desnecessária a 

decisão da lide de modo uniforme para todos os responsáveis solidários, 

não havendo, sequer a necessidade de se falar em formação de 

litisconsórcio necessário, a teor do que dispõe o artigo 114, do Código de 

Processo Civil.

 Pelas razões acima expostas, REJEITO a preliminar aventada.

 Pois bem. Tendo em vista que as provas constantes nos autos são 

suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento antecipado da lide 

nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas.”

 Ademais, acerca do caso em tela, necessário se faz transcrever os 

seguintes dispositivos constitucionais:

“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, à igualdade, à 

segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

...omissis...

§ 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.”

Verifica-se assim, que a CF/88 alocou a saúde no “status” de direito social 

e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado.

 Não menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se 

notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o 

indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe é 

imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o 

meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos 

direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos 

fundamentais, visam nada mais nada menos do que a igualdade entre os 

homens.

Assim, a concessão do pedido inicial objetiva tão-somente outorgar ao 

indivíduo o mesmo direito à saúde usufruído por tantos outros que foram 

beneficiados por uma situação financeira abastada.

Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, 

tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao 

Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício 

do direito à saúde. Veja-se:

“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”.

 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 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”.

 Logo, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao 

portador de moléstia, que não possui condições financeiras de suportar o 

custo da medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, 

cabendo à parte autora eleger qual Ente Público figurará no polo passivo 

da demanda. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente solidária.

Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio 

pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o custeio do 

tratamento deve estar embutido na obrigação dos Entes Públicos. Afirmar 

o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, descumprir um comando 

que a constituição diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de 

zelar pela saúde da população, em especial aquela carente de recursos 

financeiros, deve ser efetiva e não mera proclamação otimista, i.e., deve 

englobar todas as medidas que viabilizem esse dever.

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, como já mencionado, 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, 

necessário se faz a presente demanda, a fim de determinar o cumprimento 

daquele comando originário.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

constante na presente ação, confirmando a liminar anteriormente 

concedida.

 Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC.

ISENTO o demandado do pagamento de despesas e custas processuais, 
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nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.

DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar 

uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme 

orientação do TJ/MT.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79801 Nr: 1072-61.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que consoante teor da 

sentença de fls. 85/89, o feito foi julgado totalmente procedente, 

confirmando a tutela concedida anteriormente.

 Manifestação Ministerial pugnando pelo bloqueio de valores, ante a inércia 

dos requeridos em cumprirem a ordem judicial, constante às fls. 85/89, ou 

seja, pedido de cumprimento de sentença (fls. 90).

 Ademais, o Ministério Público reiterou o pedido de fls. 90 (fls. 102).

Deliberação judicial deferindo o bloqueio de valores (fls. 103/103v), e 

procedendo a ordem, conforme extratos (fls. 104/108).

Manifestação Ministerial inclusa às fls. 124, requerendo a extinção do 

feito, ante o cumprimento da sentença exarada, ante o bloqueio de 

valores.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 De início, vale mencionar que a vertente demanda trata-se de 

procedimento de Cumprimento de Sentença.

 Assim, PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as devidas retificações, 

inclusive na capa dos autos.

Outrossim, considerando o teor da Manifestação Ministerial de fls. 124, e 

certidão de fls. 125, verifico que inexiste motivo para o prosseguimento do 

feito.

 Logo, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

ISENTO os demandados do pagamento de despesas e custas 

processuais, nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603, de 27 

de dezembro de 2001.

DEIXO de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar 

uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme 

orientação do TJ/MT.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93724 Nr: 1576-56.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Designo audiência de instrução para a data de 22 de agosto de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se o acusado, bem como as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa.

Cientifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114526 Nr: 1706-41.2018.811.0087

 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: Josebias José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 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 

15h30min.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.: 115639 Nr: 2548-21.2018.811.0087

 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: Dirson Granemann Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemar Souza Santos - 

OAB:22516

 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 
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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 

15h30min.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.: 114961 Nr: 2038-08.2018.811.0087

 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: Nair Maria Nonnemacher Possebon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 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 

15h30min.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.: 115638 Nr: 2547-36.2018.811.0087

 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: Nivaldo Granemann Greim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemar Souza Santos - 

OAB:22516

 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 

15h30min.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.: 41886 Nr: 1266-89.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para se manifestar sobre a impugnação dos 

cálculos apresentada pelo executado. Confiro o prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28189 Nr: 2391-68.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vilma Fernandes de Oliveira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funeraria Gaia- Gaia e Gaia - ME, EUCLIDES 

ALVES GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Durval Rodrigues da Silva - 

OAB:7899-A/MT, Enédia Maria Albuquerque Melo Medeiros - 

OAB:3.557A

 Cite-se a herdeira indicada às folhas 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85056 Nr: 1015-03.2013.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itauleasing S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Wagner Areco Gonzales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA DE AMORIM 

FERRAZ JORDÃO - OAB:11657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Wagner Areco 

Gonzales - OAB:5438/MT

 Conforme certidão de folhas 63, não há procuração outorgada em favor 

dos advogados da parte autora.

Antes de declarar inexistentes todo os atos processuais até agora 

praticados, faculto a apresentação do instrumento de mandato no prazo 

de 5 (cinco) dias .Intime-se a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90210 Nr: 2518-25.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 663 de 791



 PARTE AUTORA: Elenir Maria Szidoski Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, a 

divergência entre as petições de folhas 56/58 e 66/69, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96956 Nr: 3450-76.2015.811.0087

 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: SBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Ribeiro Novaes - 

OAB:SP/197.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SCANIA BANCO S/A ingressou com ação de busca e apreensão em face 

de TRANSPORTADORA RICCI LTDA EPP, nos termos do Decreto-Lei nº. 

911/69, com redação conferida pela Lei nº. 10.931/04.

Liminar deferindo a busca e apreensão às folhas.

Devedor e bem não localizados para citação e apreensão.

Parte autora requereu a desistência da ação.

Fundamento e decido.

Em vista do pedido de desistência da parte autora, manifestada às folhas 

22, e não tendo sido sequer citada a parte demandada, sem maiores 

justificativas, cabe, de plano, seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, forte no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e extingo o feito sem 

resolução do mérito.

Na forma do art. 90 do Código de Processo Civil, condeno o autor nas 

custas processuais.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37357 Nr: 3427-43.2009.811.0087

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivandro Milani Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Tenório de Araújo - 

OAB:56.178 OAB/PR, Monica Cristina Casali - OAB:60897 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-OAB/MT-A

 Intimação da parte autora para apresentar dados para transferencia dos 

valores depositados pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95047 Nr: 2322-21.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Humberto Macedo, MARIA LÚCIA PINTO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUDI KOREA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA Montadora de Veículos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Sabatello Cozze - 

OAB:252.802 OAB/SP, Euripedes Alves Feitosa - OAB:8.314 OAB/GO, 

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - OAB:31.342 OAB/GO, Tatyana Botelho 

André - OAB:170.219 OAB/SP

 Processo em ordem.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias indiquem 

justificadamente as provas que pretendem produzir.

Não havendo interesse na produção de prova oral ou pericial, ou sendo 

estas indeferidas, o feito será julgado no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 26730 Nr: 940-08.2006.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvani Industria Comercio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARQUES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Damasceno Costa - 

OAB:192306/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Vistos em correição.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95041 Nr: 2320-51.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Aparecido Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT, 

Previguar-Fundo de Previdência Social de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Goulart - OAB:MT/18669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem.

Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificadamente, quais provas pretendem produzir.

Não havendo interesse na produção de provas ou sendo indeferidas, o 

feito será julgado no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 24058 Nr: 902-30.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Edgar Biolchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T R R GARCIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-OAB/MT-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:OAB/MT 5089-B

 Indefiro o pedido de bloqueio aviado pelo Banco do Brasil.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto individualmente por Edgar 

Biolchi, em nome próprio, não detendo o Banco, portanto, legitimidade para 

dar continuidade ao cumprimento de senteça proposto por terceiro.

Tendo em vista a frustração da intimação pessoal do exequente, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença por abandono.

Intimem-se. Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102063 Nr: 2663-13.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIULA DANIELE DONA KEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Francis de Oliveira - 

OAB:35672

 Intime-se a requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias complementar o 

valor do pagamento, conforme requerido às folhas 55.

No mesmo prazo deverá a requerida expressamente manifestar-se sobre 

a transferência dos valores depositados em juízo à conta da requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96021 Nr: 2879-08.2015.811.0087

 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: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANALEX ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido ventilado pelo requerente já foi objeto de apreciação pelo juízo, 

tendo restado fundamentadamente indeferido. Assim, não havendo 

nenhum fato novo, inviável reconsidera-lo.

Intime-se a parte autora para que indique o endereço de citação do 

requerido no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo indicação do 

endereço, o processo será extinto eis que em curso há quase 3 (três) 

anos sem que sequer tenha sido promovida a citação do demandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32716 Nr: 1612-45.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COZER LAMINADORA EPP, Antonio Cozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mahogany Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Devidamente citado/intimado, o executado não efetuou o pagamento da 

dívida bem como não opôs qualquer resistência ao processo executivo.

Tendo em vista que o processo executivo se dá no interesse do 

exequente portador do título não adimplido, determino, como medidas 

constritivas e indutivas ao adimplemento da dívida:

a) Penhora online, por meio do BACENJUD, de ativos depositados nas 

contas bancárias da parte executada.

 b) A busca de veículos aptos à penhora, em nome da parte executado, 

através do sistema RENAJUD. A inserção do bloqueio deverá ser total, 

incluindo a proibição de circulação, nomeando-se, desde já, a parte 

exequente como depositária dos veículos eventualmente apreendidos.

c) Não localizados ativos em contas bancárias nem veículos, ou sendo os 

valores insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, 

intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais 

são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, 

decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, 

incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir 

maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da 

celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte 

exequente.

 d) Decorrido o prazo para apresentação de bens sem que a dívida esteja 

completamente garantida, incluindo os juros, custas processuais, 

honorários advocatícios e a multa por ato atentatório, certifique-se e: 1) 

OFICIE-SE ao INDEA-MT requisitando informações sobre o número e 

espécies de semoventes em nome do executado, determinando-se a 

suspensão da emissão de Guias de Transporte Animal e o bloqueio de 

toda movimentação de bovinos em nome do executado; 2) INSIRA-SE 

informação de indisponibilidade dos bens imóveis do executado por meio 

de sistema eletrônico nacional de indisponibilização; 3) Registre-se a 

inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio do Sistema 

SERASAJUD.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito e voltem-me 

conclusos.

Intimem-se o executado POR EDITAL.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96019 Nr: 2878-23.2015.811.0087

 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: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de busca dos endereços da requerida nos sistemas 

eletrônicos do CNJ e TSE. A parte autora, na condição de instituição 

componente do sistema financeiro nacional dispõe de acesso a diversos 

sistemas de pesquisas cadastrais de pessoas físicas e jurídicas. A mera 

alegação de que não logrou êxito na localização do endereço da demanda, 

desprovida de qualquer documento idôneo é insuficiente para autorizar o 

Poder Judiciário, que não é órgão consultivo, a diligenciar quanto ao 

paradeiro da requerida.O dever de cooperação das partes, o qual 

evidentemente inclui o Poder Judiciário, não deve ser confundido com 

prerrogativa de transferência, prima facie, dos ônus que naturalmente 

compete a cada uma das partes individualmente consideradas. Com efeito, 

tendo a parte autora entabulado contrato financeiro com a requerida, 

deveria ter se calçado de informações que permitissem a plena, rápida e 

completa localização não só de bens aptos a garantir o adimplemento da 

dívida, como também, e primordialmente, seu endereço para eventuais 

notificações. Não tendo feito, deve arcar com os ônus da desídia.Ao 

depois, não há nenhum documento comprobatório do esgotamento das 

vias ordinárias para obtenção, pela própria parte autora, do endereço de 

citação da requerida.[...] Concedo à parte autora, pela derradeira vez, o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do endereço de citação da 

demandada, ou comprovação robusta, idônea e documental de não 

localização por todos os meios a sua disposição.Apresentado o endereço, 

promova-se a citação independentemente de nova conclusão.Decorrido in 

albis o prazo, façam-me conclusos para sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90934 Nr: 3003-25.2014.811.0087

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Vilmar Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de busca dos endereços da requerida nos sistemas 

eletrônicos do CNJ e TSE. A parte autora, na condição de instituição 

componente do sistema financeiro nacional dispõe de acesso a diversos 

sistemas de pesquisas cadastrais de pessoas físicas e jurídicas. A mera 

alegação de que não logrou êxito na localização do endereço da demanda, 

desprovida de qualquer documento idôneo é insuficiente para autorizar o 

Poder Judiciário, que não é órgão consultivo, a diligenciar quanto ao 

paradeiro da requerida.O dever de cooperação das partes, o qual 

evidentemente inclui o Poder Judiciário, não deve ser confundido com 

prerrogativa de transferência, prima facie, dos ônus que naturalmente 

compete a cada uma das partes individualmente consideradas. Com efeito, 

tendo a parte autora entabulado contrato financeiro com a requerida, 

deveria ter se calçado de informações que permitissem a plena, rápida e 

completa localização não só de bens aptos a garantir o adimplemento da 

dívida, como também, e primordialmente, seu endereço para eventuais 

notificações. Não tendo feito, deve arcar com os ônus da desídia.Ao 

depois, não há nenhum documento comprobatório do esgotamento das 
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vias ordinárias para obtenção, pela própria parte autora, do endereço de 

citação da requerida. [...] Concedo à parte autora, pela derradeira vez, o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do endereço de citação da 

demandada, ou comprovação robusta, idônea e documental de não 

localização por todos os meios a sua disposição.Apresentado o endereço, 

promova-se a citação independentemente de nova conclusão.Decorrido in 

albis o prazo, façam-me conclusos para sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101322 Nr: 2168-66.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Paula, PAULO SERGIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Informo o exequente quanto ao adimplmento do acordo quanto ao 

executado avalista, bem como requeira o que entender necessário quanto 

ao coexecutado.

Confiro o prazo de 5 (cinco) dias.

Nada sendo requerido o processo será extinto por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115313 Nr: 2296-18.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernadete Daufemback de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regime Próprio de Previdência Social de Novo 

Mundo- PREVIMUNDO, Liria Kurten Wronski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bryan Lucas Lang de Oliveira - 

OAB:MT/24.778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Bryan 

Lucas Lang de Oliveira, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103576 Nr: 3666-03.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR DEL PAPA & CIA LTDA E OUTROS, JOSÉ 

EUSTÁQUIO DEL PAPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

(fls. 64-65).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83815 Nr: 3153-74.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Clemente Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte-autora para se manifestar acerca do bem indicado para 

penhora às fls. 55-56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 15814 Nr: 1576-42.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS RECANTO DOS 

PASSAROS LTDA, EDSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CAVALCANTE 

BARROSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Regularmente intimada a parte credora quedou-se inerte.

Assim, remeta-se ao autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 4º, da LEF).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103880 Nr: 3914-66.2016.811.0087

 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: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI 

NORTE MT em face de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES, 

conforme motivos narrados na inicial de fls. 04-07.

 Determinada a emenda da inicial, para a autora juntar memória de cálculo 

(fls. 17).

 A parte autora manifestou pleiteando que a fatura do cartão de crédito 

encartada aos autos, seja considerada documento hábil de memória de 

cálculo (fls. 18-20).

 É O RELATÓRIO

DECIDO

Determinada a realização de emenda à inicial às fls. 17, a parte autora não 

cumpriu integralmente o comando judicial, motivo pelo qual, é de rigor 

indeferir a petição inicial.

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 320, 321, parágrafo único, e 

330, IV do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente processo, o 

que faço com fundamento no art. 485, incisos I e IV do CPC/2015, e via de 

consequência determino o arquivamento do feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27208 Nr: 1423-38.2006.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maximo Teixeira Alves, Andreia da Cunha 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Carvalho de Avila, CARLOS ALBERTO 

RIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT, Ronaldo Pires de Andrade - OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DI GIULIO 
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BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 Tendo em vista que no processo de execução, foram esgotados todos os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expeça-se 

certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito 

- SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade e uma vez que houve 

requerimento formulado pelo exequente.

Custas ao executado

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 7667 Nr: 22-77.2001.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FORTUNATO DA PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana - 

OAB:OAB/MT 8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que os dados do executado são insuficientes para 

proceder com a busca online, indefiro o petitório retro.

Intime-se PESSOALMENTE o requerente para dar seguimento ao feito, 

indicando bens passíveis à penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117307 Nr: 3729-57.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Lemes de Almeida, Everaldo Pereto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 (...)Ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para 

a revogação da decisão já proferida.Assim, diante do todo o exposto, e 

tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA, manejado pela requerente JESSICA LEMES DE 

ALMEIDA, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, a qual 

reproduzo in totem:“(...)Neste contexto, entendo que adequado e 

suficiente para o acautelamento social, por ora, a conversão da prisão em 

flagrante em prisão preventiva de JESSICA LEMES DE ALMEIDA e a 

imposição das medidas cautelares diversas da prisão em relação a 

EVERALDO PERETO, conforme especificado no dispositivo. 

DISPOSITIVOAnte ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de 

JESSICA LEMES DE ALMEIDA em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da 

ordem pública, e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a EVERALDO 

PERETO, esta cumulada com aplicação de medidas cautelares diversa da 

prisão, consistentes em (a) proibição de ausentar-se da comarca sem 

autorização do juízo e; (b) comparecimento a todos os atos de 

investigação e instrução processual, sempre que solicitado; nos termos 

dos artigos 310, II, cumulado com art. 319, ambos do Código de Processo 

Penal.O descumprimento de qualquer das obrigações conduzirá à 

decretação de prisão preventiva, ex vi do art. 312 do CPP.Serve a 

presente decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em face de 

JESSICA LEMES DE ALMEIDA.Serve, igualmente, a presente decisão como 

TERMO DE COMPROMISSO DAS CAUTELARES e ALVARÁ DE SOLTURA 

clausulado de EVERALDO PERETO, devendo ser colocado em liberdade 

caso não esteja preso por outro motivo.Cientifique-se a Autoridade Policial 

e o Ministério Público.”Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112680 Nr: 261-85.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Marques Amorim, Rogerio Targa 

Rodrigues, Roberto Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769/MT, Marcia Regina Polidorio - OAB:OAB/MT 

18.875, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Diante da não efetivação da restrição no sistema RENAJUD cumpra-se a 

decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 1819-05.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, verifica-se que a parte-autora mudou de endereço 

sem comunicar ao juízo, desta forma, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, entendo que abandonou a causa.

Considerando o fato de que a requerente não manifestou seu interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, a 

extinção é medida que se impõe, senão vejamos a disposição do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:”

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-70.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ (ADVOGADO(A))

EDVANDO LUCINDO DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Em se tratando de execução em desfavor de 

empresa em processo de recuperação judicial, determino a suspensão 

dos autos pelo prazo de 180 dias, sob fundamento nos parágrafos 4º e 5º 

do artigo 6º da Lei 11.101/2005. Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47261 Nr: 696-52.2017.811.0036

 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: Antônio Ribeiro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Banco Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayra Souza de Moraes - 

OAB:14.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/ 19.077, Iago Pablo dos Santos Brito - OAB:MS/ 21.561

 Autos n° 696-52.2017.811.0036

Código: 47261

 Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que já foi acostado aos autos a Contestação em ref. 52, 
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INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação.

 Após, conclusos.

Guiratinga/MT, 04 de junho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51064 Nr: 2497-03.2017.811.0036

 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: Mauro Sergio Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DhandaraAdryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:21021/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:21.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI e VIII do Novo Código de Processo Civil, e 

homologo a desistência da ação.Condeno a parte autora nas custas e 

despesas processuais existentes. Friso, todavia, que sendo a parte 

autora beneficiário da Justiça Gratuita, deverá obedecer o disposto no art. 

12 da Lei nº 1.0960/50.P.R.I.Após, arquive-se. Cumpra-seGuiratinga/MT, 

08 de novembro de 2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37065 Nr: 644-27.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia, para fins de 

CONDENAR o réu ELTON FERNANDES DE ABREU, brasileiro, solteiro, 

eletricista automotivo, nascido aos 14/04/1989, natural de Guiratinga, filho 

de Garibaldi Fernandes de Abreu e Izabel Loro Ferreira, residente e 

domiciliado na Chácara Mangabeira, nesta cidade de Guiratinga/MT, nas 

sanções do crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c com o art.71 do 

mesmo Estatuto Repressor, pelos fatos que lhe são imputados na 

denúncia.2) DA DOSIMETRIA DA PENA:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46110 Nr: 107-60.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cunegundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo n.º 107-60.2017.811.0036

Código: 46110

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação Ref.101 interposto pela Defesa 

técnica do réu, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

INTIME-SE o APELANTE para que ofereça as razões recursais, no prazo 

de 08 (oito).

Após, INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões 

recursais, no prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 20 de agosto de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 442 Nr: 54-51.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - OAB:3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora através de seu advogado 

acerca da certidão de fls, 203v e do decurso do prazo através da certidão 

de fls. 208, afim de que manifeste requerendo o necessário. Intimar ainda, 

para que atualize nos autos o endereço do EXEQUENTE, vez que as 

intimações pessoais do exequente restaram infrutifera na forma das 

alegações do correio.

Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43351 Nr: 1305-69.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Felipe Moraes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo nº: 1305-69.2016.811.0036

Código: 43351

Ação Penal

Despacho.

Vistos,

 DETERMINO que abra vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de 

que se manifeste diante do pedido de ref. 77, requerendo o que entender 

necessário.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 20 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42751 Nr: 989-56.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Félix Soares Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ângelo Bernadino de 

Mendonça Júnior - OAB:16.330, Wendell Pereira de Melo - 

OAB:16.628-E

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que também poderá juntar 

documentos e requerer diligência.

Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31594 Nr: 187-63.2013.811.0036

 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: Lacy de Jesus Carvalho, Lacy Jesus Carvalho - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda., 

Indústria Comercio & Distribuição Praia Mar Ltda., JM Indústria Comércio e 

Logistica Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIMA VASCONCELOS DE 

FIGUEIREDO FELIPE - OAB:7918, Otto Medeiros De Azevedo Junior - 

OAB:7.683, Rodrigo Neves de Souza - OAB:, RODRIGO NEVES 

ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, verificando nos autos constatei as fls, 902, rol de 

testemunhas a serem ouvidas por Carta Precatória a ser expedida por 

este juizo arrolada pelo requerido INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO 

PRAIA MAR LTDA. Ocorre que o Juizo na decisão de fls, 877, advertiu da 

obrigação de intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora 

e do local da audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do 

Novo CPC ou comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos 

moldes do art. 455, §2º do Novo CPC. AINDA o executado arrolou mas 

NÃO COMPROVOU nos autos as intimações frustrada ou justificativas nos 

autos nenhuma dos incisos e item do §4º, do art. 455, para justificar a 

intimação pela via judicial. Ainda, NÃO comprovou nos autos o 

recolhimento do preparo para expedir as deprecadas, bem como da 

condução dos oficiais de justiça das Comarcas destinatarias, Uma no 

Juizo de BOITUVA/SP e Rondonópolis/MT, já que é sua obrigação. 

Considerando o último paragrafo do desapcho de fls, 877, INTIMO o 

requerido INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA 

através de seu advogado para que tome conhecimento da presente e 

manifeste no prazo de cinco (05) dias.

 Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39869 Nr: 118-26.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Yuri Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 118-26.2016.811.0036

Código: 39869

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico não haver informações sobre a audiência 

de oitiva da testemunha Claudeir Ribeiro de Carvalho como determinada a 

fl. 121.

Certifique a serventia a realização ou não da referida audiência, conforme 

decisão de Ref. 86.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 20 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47052 Nr: 605-59.2017.811.0036

 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: Valmi Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme Ofício de Ref. 59.

Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15759 Nr: 503-81.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPE, YOMM, TOMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 503-81.2010.811.0036 – CI 15759

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA/CREDORA: O Ministério Público Estadual Yasmim Oliveira 

Macêdo Martins e Tarcila Oliveira Macêdo Martins

PARTE RÉ/DEVEDORA: Adriano Santana Martins

CITANDO/INTIMAÇÃO: ADRIANO SANTANA MARTINS, Cpf: 61503800172, 

Rg: 714122 SSP MT Filiação: Mauro Stein Martins e Elci de Santana Martins 

Dourado, data de nascimento: 24/02/1974, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, casado(a), analista de informática, Endereço: Lugar incerto 

e não sabido.

 VALOR DA CAUSA: R$ 459,00

FINALIDADE: CITAÇÃO INTIMAÇÃO do executado ADRIANO SANTANA 

MARTINS, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para, no prazo de 03 (três) dias, pague, prove que já pagou ou justifique a 

impossibilidade de efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 

11. 750,17 (onze mil e setecentos e cinquenta reais e dezessete 

centavos), bem como as parcelas alimentícias que venceram após o 

ajuizamento deste feito, sob pena de prisão, nos termos do art. 911 c/c 

528, §3º do Novo Código de Processo Civil. DESPACHO: Vistos etc. 

DEFIRO o pedido de fl. 148 do Ministério Público. Cite-se o executado por 

via editalícia para que, no prazo de 03 (três) dias, pague, prove que já 

pagou ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento do débito 

alimentar em execução, bem como as parcelas alimentícias que venceram 

após o ajuizamento deste feito, sob pena de prisão, nos termos do art. 911 

c/c 528, §3º do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 

03 de Julho de 2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito Eu, 

Eliomária Duarte Carvalho, digitei.

 Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39074 Nr: 1440-18.2015.811.0036

 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: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Domingos Carpenedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo novamente a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, ante o decurso do prazo requerido pela mesma à 

Ref. 42

Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32227 Nr: 800-83.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boris Sacarov Softov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 800-83.2013.811.0036 – CI 32227

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual-MT

PARTE RÉQUERIDA: Boris Sacarov Softov

INTIMANDO: BORIS SACAROV SOFTOV, Cpf: 03559621100, Rg: 

18114569-8 SSP MT Filiação: Juarez de Araújo Softov e Silvia Caetana de 

Amorim Softov, data de nascimento: 14/04/1989, brasileiro(a), natural de 

Coxim-MS, convivente, serviços gerais-frentista de algodoeira, Endereço: 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado BORIS SACAROV SOFTOV, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, § 1º do 

CPC) ao recurso interposto às fls. 45/53 encartado aos autos. 

DECISÃO/DESPACHO: Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as 

formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 43/53), no seu efeito 

devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os arts. 1.012, caput e 1.013 

do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do 

CPC). Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e 

caso o apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC). Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 de Maio de 2018. Aroldo 

Jose Zonta Burgarelli 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, Eliomária Duarte Carvalho, digitei.

Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48029 Nr: 1094-96.2017.811.0036

 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: Nerci Antunes de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo requerido pela autora à Ref. 20. 

Dessa forma, intimo a mesma para, no prazo legal requerer o que entender 

de direito.

Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46651 Nr: 386-46.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Boton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Eugenio Krampe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, requerer 

o que entender de direito.

Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44622 Nr: 1954-34.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Rodrigues de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos n° 1954-34.2016.811.0036

Código: 44622

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 31/10/2018, às 

14h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, HELDER RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Dezão”, 

para que compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 20 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57224 Nr: 1252-20.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei do Nascimento, Raimundo Pinto da 

Silva, Cleiton Ferreira Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Autos n° 1252-20.2018.811.0036 (57224)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

 Verifica-se dos autos que os acusados RAIMUNDO PINTO DA SILVA e 

CLEITON FERREIRA TELES já apresentaram resposta à acusação (Ref. 35 

e 42).

Vê-se, outrossim, que o acusado VALDINEI DO NASCIMENTO, ao ser 

citado em 15/06/2018 informou possuir advogado constituído, sem 

contudo, saber declinar o nome ou endereço de referido causídico 

(fl.190).

Em que pese o VALDINEI DO NASCIMENTO haver declarado que possuía 

advogado constituído, vê-se que o prazo para apresentação da defesa 

prévia transcorreu “in albis”. Isso posto, NOMEIO o DEFENSOR PÚBLICO 

para patrocinar o interesses do acusado VALDINEI DO NASCIMENTO.

ABRA-SE VISTAS à Defensoria Pública para oferecer defesa prévia no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, vistas ao Ministério Público.

Por fim, voltem os autos conclusos com urgência por se tratar de réus 

presos.

 Guiratinga/MT, 20 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes
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 Cod. Proc.: 36916 Nr: 591-46.2015.811.0036

 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: Albertino Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 80.

Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30581 Nr: 424-34.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPE, DHR, CPRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 424-34.2012.811.0036 – CI 30581

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Ministério Público Estadual e Davi Henrique 

Rodrigues e Crisliane Priscila Rodrigues Cezar

PARTE RÉQUERIDA: Samuel Alexandre Oliveira Cezar

INTIMANDO: SAMUEL ALEXANDRE OLIVEIRA CEZAR, Cpf: 04494992607, 

Rg: 1304200-9/2ªVia SSP MT Filiação: Nilton Ferreira Cezar e Maria das 

Graças Oliveira Cezar, data de nascimento: 30/12/1980, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, casado(a), pintor, Endereço: LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido Samuel Alexandre Oliveira Cezar, 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca de 

sua isenção de recolher as custas processuais nos presentes autos. 

DECISÃO/DESPACHO: Decisão. Vistos, etc. Em analise aos autos 

verifica-se que o requerido é hipossuficiente na forma da lei, além do mais 

e beneficiário da justiça gratuita. Desta forma, DEFIRO o pedido de fls. 

47/51, ficando o requerido SAMUEL ALEXANDRE OLIVEIRA CEZAR isento 

de recolher as custas judiciais. Logo após proceder a intimação do 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo definitivo. Cumpra-se. Às 

providências. Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017. Aroldo José Zonta 

Burgarelli 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, Eliomária Duarte Carvalho, digitei.

Guiratinga - MT, 20 de agosto de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58182 Nr: 1604-75.2018.811.0036

 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: Dirceu Mateus de Oliveira

 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:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 58182

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32836 Nr: 1349-93.2013.811.0036

 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: Roberto Benedito Albano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 29/06/2018, na 

forma da certidão de fls, 295v Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16673 Nr: 99-93.2011.811.0036

 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: Emilly Vitória Lopes de Souza, Samara Lopes dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo Paulo Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4.208/A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO o executado Ronildo Paulo 

Pereira de Souza, através de seu advogado Dr. João Batista de Araújo e 

Silva, acerca dos termos da r. sentença de fls. 98/102 encartada aos 

autos.

Guiratinga - MT, 21 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31934 Nr: 525-37.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Filho Laticínios-ME, José Balbino 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE 
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CONTABILIDADE DE MT - OAB:CUIABÁ, Max Magno Ferreira 

Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a parte exequente NÃO foi intimado pessoalmente 

da sentença de fls, 80/81, em virtude que as correspondências foram 

devolvidas com alegação que MUDOU-SE, foram realizadas varias 

intimações anteriores em endereços diversos, as fls, 76; 78; 83 e não 

consta dos autos novo endereço para correspondências.

Guiratinga - MT, 21 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54902 Nr: 291-79.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Isabella Souza do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos, promovida 

por ISABELLA SOUZA DO CARMO, em face de ROSALVO PEREIRA DO 

CARMO.

 Devidamente citado (ref. 15), o executado juntou aos autos comprovante 

de pagamento do débito em atraso, conforme recibo anexado pelo Oficial 

de Justiça no momento da intimação (ref. 15), frisando que o depósito de 

pagamento foi efetuado na conta bancária indicada pelo autor na petição 

inicial.

A parte autora foi intimada para manifestar-se acerca do pagamento feito 

pelo executado (ref. 16 e 19), contudo, apesar de intimado manteve-se 

inerte (ref. 20).

 Vieram conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Apesar de o autor não ter se manifestado acerca do pagamento do débito 

em atraso, verifico que foi integralmente quitado, conforme recibo de ref. 

15, tendo sido depositado o mesmo valor do cálculo realizado pela 

Contadora do Juízo (fls. 23/25).

Desta forma, o presente feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a 

sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Intime-se o autor.

Cumpra-se.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

Guiratinga, 20/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47724 Nr: 696-76.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luis Tietz - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 696-76.2011.811.0096 (Código 47724)

Requerente: José Leandro Alves

Requerido: Instituo Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Intimem-se as parte sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, tendo em vista que o recurso interposto foi parcialmente 

provido e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença, 

CUMPRA-SE os comandos insertos do acórdão de fls. 184.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89624 Nr: 1344-12.2018.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR BATISTA DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ VOLPATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 “Vistos.

Aguarde o cumprimento da Carta Precatória expedida às ref. 29.

Após, com a juntada da missiva devidamente cumprida, dê-se vista dos 

autos às partes para apresentar memoriais finais, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, à iniciar pelo Ministério Público.

 No mais, no que tange ao pedido de acautelamento do veículo apreendido 

neste feito em favor da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba, 

verifico que o Ministério Público opinou favoravelmente, uma vez que 

preenchidas as exigências contidas nos artigos 61 e 62,§1ª, da Lei 

11.343/06, bem como pelo interesse público e social do veículo, eis que 

será utilizado em atividades voltadas à repressão do tráfico de drogas.

Assim, sendo plenamente possível a utilização, por órgãos e agentes 

públicos, de bens apreendidos em decorrência da prática de crimes 

definidos na Lei de Drogas, desde que demonstrado o interesse público 

em tal questão, e considerando a plausibilidade do petitório da douta 

autoridade policial acerca da utilização do veículo apreendido para ser 

revertido em proveito da sociedade, ou seja, no combate da própria 

criminalidade, por meio de investigações e de combate ao tráfico de 

entorpecentes, resta inequívoca a demonstração do interesse público no 

presente caso.

Isto posto, DEFIRO o acautelamento do veículo Toyota Hilux, placa OFQ 

6196, em favor da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba/MT, sendo 

que o veículo deve ser utilizado exclusivamente nas atividades afetas à 

Polícia Judiciária Civil, vedada a utilização para outras finalidades.

Expeça-se termo de cautela do veículo apreendido para a pessoa do 

Delegado de Polícia Judiciária Civil de Itaúba/MT.

Oficie-se ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso para 

que, nos termos do artigo 62, § 11 da lei n.º 11.343/06, emita certificado 

provisório de licenciamento para o veículo em questão, em nome da 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71674 Nr: 953-33.2013.811.0096

 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 MARIA GONÇALVES OLIVEIRA FACCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Tales Sales - OAB:20.768, TIAGO SALES - 

OAB:21.212/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14.043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3167, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:14934

 Processo nº 953-33.2013.811.0096 (Código 71674)

Requerente: Ana Maria Gonçalves Oliveira Faccio

Requerido: Aparecido de Jesus Pereira

Vistos.
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Intimem-se as parte sobre o retorno dos autos à origem.

Considerando que a sentença prolatada às fls. 1608/1622 foi mantida 

incólume, cumpra-se integralmente as determinações lançadas no ato 

sentencial.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itaúba, 06 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47632 Nr: 604-98.2011.811.0096

 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: ITVB, ADENIR VENTURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11.084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845/MT

 Processo nº 604-98.2011.811.0096 (Código 47632)

Requerente: Adenir Ventura dos Santos

Requerido: Luiz Antonio Ribeiro

Vistos.

Intimem-se as parte sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, tendo em vista que o recurso interposto pela autora não foi 

provido, e que o recurso do requerido fora parcialmente provido, 

CUMPRA-SE os comandos insertos do acórdão de fls. 314/v.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47485 Nr: 457-72.2011.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CCM, MECM, LCSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA, 

Filiação: Juraci Moreira e Maria José dos Santos, data de nascimento: 

05/04/1990, brasileiro(a), natural de Sinop-MT. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para, nos 

termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - CGJ, efetue o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 547,16 (quinhentos e quarenta e 

sete reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital. O valor informado deverá ser recolhido num 

único boleto, discriminando de forma separada o valor das custas, sendo 

R$ 414,56 (quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) e 

o valor da taxa, qual seja R$ 132,60 (cento e trinta e dois reais e sessenta 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, preencher os campos com o número único do 

processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 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, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Despacho/Decisão: Autos nº: 457-72.2011.811.0096Código n°: 

47485Vistos etc.I – Tendo em vista a certidão à fls. 49 e 55v, informando 

que o requerido não foi localizada para ser intimado acerca da sentença 

proferida nos autos, DETERMINO que a sua intimação seja realizada 

através de edital, que deverá ser fixado no átrio do Fórum pelo período de 

30 (trinta) dias.II- Após o decurso do prazo e, caso o requerido não efetue 

o pagamento das custas processuais (fl.50), desde já, DETERMINO, que 

se proceda na forma do Provimento nº 40/2014 da CGJ/TJMT.Após, 

certifique-se o transito em julgado e arquivem-se. III- 

CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

Itaúba, 21 de agosto de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

Comarca de Itiquira

Expediente

PORTARIA Nº. 030/2018-ADM

O Doutor Márcio Rogério Martins, Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em substituição da Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, § 1º, da CNGC, que determina ao 

Juiz competente que realize correição anual nas Delegacias de Polícia e 

unidades prisionais sob sua Jurisdição;

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Delegacia de Polícia e 

Cadeia Pública desta Comarca, fixando o dia 28 de agosto de 2018 para 

realização dos trabalhos correicionais, sendo na Delegacia de Polícia a 

partir das 09:00hs e Cadeia Pública a partir das 11:00hs;

Art. 2° - Designar a servidora Karoline H. Koga, Gestora Geral, para 

secretariar os trabalhos correcionais;

Art. 3º - Determinar ao Senhor Delegado de Polícia que esteja em seu 

posto no dia da correição, para que forneça a este Juiz Corregedor os 

esclarecimentos necessários à realização dos serviços correcionais, 

colocando-se à disposição os livros, pastas, inquéritos policiais e termos 

circunstanciados em andamento;

Art. 3º - Convidar a representante do Ministério Público, Advogados e 

demais Autoridades para, querendo, acompanhar os trabalhos da 

Correição, oportunidade em que poderão apresentar reclamações, críticas 

e sugestões;

Art. 4º - Afixe cópia desta portaria no átrio do Fórum. Publique-se. 

Cumpra-se. Remetendo-se cópia desta a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, ao Ministério Público local, à Ordem dos Advogados 

do Brasil subseção local e ainda ao Delegado de Polícia e Diretor da 

Cadeia Pública Local.

De Pedra Preta-MT p/ Itiquira, 21 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 em substituição legal.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43280 Nr: 898-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uesley Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o Réu, na 

pessoa de seu advogado constituído, para que manifeste e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 616-23.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alysson Mayke Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a defesa 

(defensor dativo), para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10633 Nr: 136-21.2009.811.0027

 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: Gilson Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para ciência das partes acerca da expedição das 

Requisições de Pagamento (RPV's).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31317 Nr: 1156-42.2012.811.0027

 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: Valdivina Maria de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para ciência das partes acerca da expedição das 

Requisições de Pagamento (RPV's).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32842 Nr: 69-80.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para ciência das partes acerca da expedição das 

Requisições de Pagamento (RPV's).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-08.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO RUFINO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 13/09/2018, às 9:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-90.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CANAVERDE COSTA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 13/09/2018, às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-75.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 13/09/2018, às 10:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-67.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JERONIMO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 20/09/2018, às 8:00 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 43916 Nr: 870-28.2017.811.0047

 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: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E 

GAS LTDA, ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz da Silva - OAB:, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14495-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

apresente resposta à acusação.

Jauru, 20 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 46678 Nr: 36-88.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelardo Zuchetti, Luiz Nelson Zuchetti

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 674 de 791



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio de Lima - 

OAB:3412-MT

 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, 20 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 41063 Nr: 957-18.2016.811.0047

 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: Auto Posto São Cristóvão LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlos Lock - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

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 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte autora intimado, a fim de que se manifeste, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do teor da petição e documentos de fls. 

444/500 dos autos.

Jauru, 20 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 30950 Nr: 800-84.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednéia Ortunho Pardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 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 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

Jauru, 20 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33928 Nr: 1113-74.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 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 exequente acerca do inteiro teor da sentença de 

fls. 212/213 novamente, tendo em vista que intimação publicada no DJE n.º 

10259, disponibilizado no dia 18/05/2018 e publicado no dia 21/05/2018, 

constava o nome da causídica Vera Lucia Novak, a qual substabelecer 

sem reserva de poderes à advogada Beatriz Vieira Bitencourt, conforme 

fl. 153.

Jauru, 21 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29730 Nr: 276-45.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial.

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução.

3. Intime-se o INSS, por intermédio de seu Procurador, para opor 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 130, da Lei n.º 8.213/91 com 

redação dada pela Lei nº 9.528/97).

4. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 
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consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

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.: 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:

 Vistos em correição.

1. Aguarde-se o decurso do prazo de Ref: 22.

2. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de (10) dez dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao julgamento 

antecipado da lide.

 3. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

 4. 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.: 38660 Nr: 2422-25.2017.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA FERREIRA DE SOUZA

 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 do pedido acostado no petitório de Ref: 30, 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.: 24733 Nr: 739-55.2014.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME PARREÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio de 

veículos registrados em nome da parte executada.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando o 

bloqueio efetivado, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Junte-se cópia do termo da consulta e da penhora on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43998 Nr: 1307-32.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A

 Vistos em correição.

1. Considerando que o objeto da presente missiva fora devidamente 

cumprido (Ref:19), devolva-se com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

2. 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.: 33255 Nr: 1802-47.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante do pedido contido no petitório de Ref: 30, portando cite-se o 

requerido através de carta de citação, no endereço indicado no petitório 

retro.

2. Após, com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. 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.: 44416 Nr: 1525-60.2018.811.0048

 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: CARLA MACIEL DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, portanto 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. Outrossim, cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. 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.: 44413 Nr: 1523-90.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE GARCIA FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, portanto 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. Outrossim, cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. 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.: 44417 Nr: 1526-45.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, portanto 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. Outrossim, cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. 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.: 44410 Nr: 1522-08.2018.811.0048

 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: ANDRÉA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, portanto 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. Outrossim, cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. 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.: 44404 Nr: 1518-68.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DIAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, portanto 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. Outrossim, cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. 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.: 44415 Nr: 1524-75.2018.811.0048

 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: NORMA FRIZZEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, portanto 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. Outrossim, cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, 

querendo, responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 20 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45860 Nr: 2109-30.2018.811.0048

 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: JOAO IZAEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, 

concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil.3. Outrossim, cite-se a autarquia 

requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, (...) o trabalho: a)- definitiva? b)- temporária? c)- parcial? d)- 

total? 7) A periciada possui condições de autodeterminar-se 

completamente ou depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância 

ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade?8. Agendada a data 

da perícia pelo expert nomeado, cientifiquem-se as partes da data, horário 

e local aonde o perito promoverá o exame, devendo a parte autora 

comparecer no local e data indicada munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do perito.9. Acostado o laudo pericial, intimem-se as 

partes, através de seus procuradores, para que manifestem acerca do 

laudo, podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 

(c inco)  d ias .10.  In t imem-se.  Expeça-se  o  necessár io . 

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.: 4073 Nr: 348-18.2005.811.0048

 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: ANTÃO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE CARVALHO 

DE OLIVEIRA - OAB:8806-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informe dados bancários para 

fins de expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38154 Nr: 2147-76.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44300 Nr: 1453-73.2018.811.0048

 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: NEIDE FERREIRA BATISTA

 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:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

31/08/2018, às 18:30 horas, a ser realizada na sede do Fórum da 

Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora marcados, 

trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES 

MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os 

esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na perícia 

agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no prosseguimento 

da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de seu advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20949 Nr: 1052-21.2011.811.0048

 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: AGRALE S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL' AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de AÇÃO REIVEINDICATÓRIA DE POSSE ajuizado por AGRALE 

S/A em face do GRUPO BOM JESUS, todos qualificados.

2. A Empresa IPC - INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS, designada para a 

realização da perícia requerida, às fls. 224/225, pugna pelo levantamento 

da metade do valor dos honorários periciais já depositados, bem como 

pugna pela autorização para dar início a referida perícia e entrega do 

respectivo laudo em 60 (sessenta) dias, além de requerer documentos 

necessários a realização da mesma.

É o relatório. Passo a decidir.

3. Verifica-se que são pertinentes as ponderações feitas pela Empresa 

IPC - INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS, motivo pelo qual devem ser 

atendidas, visando a realização da perícia designada, o mais rápido 

possível, visando o deslinde da causa.

4. Ante o exposto, defiro os pedidos feitos pela Empresa IPC - INSTITUTO 

DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS para determinar que seja expedido o 

competente alvará judicial para o levantamento de 50% (cinquenta por 
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cento) do valor dos honorários periciais, bem como autorizo o início da 

referida perícia e entrega do respectivo laudo em 60 (sessenta) dias.

5. Intime-se as partes à providenciar os documentos requeridos, 

necessários a realização da mesma, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6277 Nr: 997-46.2006.811.0048

 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 DE LOURDES SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de MARIA DE 

LOURDES SILVA SANTOS, conforme fundamentação supra, motivo pelo 

qual homologo, desde já, os cálculos apresentados às fls. 161/162 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada e posterior 

expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.3.2. Deixo de 

condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem 

incabíveis em caso de não extinção do processo.3.3. Expeça-se o 

Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23838 Nr: 117-73.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MADALENA FERNANDES DE MELO, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MADALENA FERNANDES DE MELO, 

ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por MADALENA 

FERNANDES DE MELO, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado à fl. 147 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45859 Nr: 2108-45.2018.811.0048

 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 ENILVA FERRAZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostando aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, haja vista que o comprovante juntado nos autos está em nome de 

terceiros ou outro documento que comprove a requerente reside no 

endereço indicado na inicial (contrato de aluguel, contrato de compra e 

venda, escritura, entre outros) sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 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.: 71672 Nr: 509-19.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SOUZA DO NASCIMENTO, IVAN 

PEREIRA DOS REIS, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, ROSANGELA VIEIRA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B, JULIANE ANDRADE PEREIRA - OAB:, WELLINGTON 

SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65440 Nr: 500-28.2015.811.0109

 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): AMILTO LIMA, ALEXANDRE DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso voltem sem êxito à resposta do oficio pela Receita Federal, 

INTIME-SE o exequente pra que no prazo de 30 (trinta) dias requeira o que 

for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75980 Nr: 990-45.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYSON DIEGO NASCIMENTO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida pelo BANCO 

BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA em face da 

WALLYSON DIEGO NASCIMENTO CANDIDO.

A parte requerente pugna à fl. 21 pela desistência da ação e requer a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista o 

pagamento do débito em duas parcelas pelo requerido nos dias 

10/01/2018 a 11/06/2018.

 É o relatório.

DECIDO.

 À fl. 21 a autora peticionou informando que não tem interesse no 

prosseguimento do feito e requer sua extinção, tendo em vista que o 

executado pagou o débito.

 Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de busca 

e apreensão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII e § 5º, do Código 

de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Determino a baixa de todos os restritivos, constantes em nome do 

requerido oriundos da presente demanda.

Quanto ao pedido de ofício ao SERASA, como não houve determinação 

judicial de negativação do requerido, deve o próprio requerente comunicar 

ao órgão de proteção de crédito o pagamento da dívida.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 07 de agosto 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72697 Nr: 1094-71.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE MARIA MICHAELSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência de suspensão condicional do processo para o dia 

04 de dezembro de 2018, às 13h30min.

Cumpra-se. Intimem-se.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 20 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73723 Nr: 1614-31.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR JOSÉ SCAMPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência de suspensão condicional do processo para o dia 

04 de dezembro de 2018, às 14h10min.

Cumpra-se. Intimem-se.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 20 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71032 Nr: 3162-85.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA FERREIRA DA SILVA, JOSÉ GOMES DOS 

SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Processo nº 3162-85.2017.811.0111 (Código 71032)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargantes: José Gomes dos Santos Filho e Silvania Ferreira da Silva

Embargado: SICREDI NORTE MT

Vistos.

INTIME-SE a parte embargante para, querendo, se manifestar sobre a 

impugnação aos embargos, eis que suscitada preliminar de impugnação à 

justiça gratuita.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55445 Nr: 1487-92.2014.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Alberto Donin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR MOACIR SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 1487-92.2014.811.0111 (Código 55445)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: Luiz Alberto Donin

Embargado: Leonir Moacir Sorgato

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pelo embargante e determino que se 

traslade fotocópia da decisão que concedeu efeito suspensivo à 

execução em apenso.

Intimem-se ambas as partes para se manifestarem expressamente sobre 

eventual acordo iniciado em audiência de conciliação.

No mesmo ato, intime-se o embargante para indicar as provas que 

pretende produzir, justificando-as pormenorizadamente, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 62109 Nr: 1051-65.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o acusado JOÃO DE SOUZA, já qualificado nos autos 

nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 

11.340/06.Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código 

Penal:A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código 

Penal é a detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.A culpabilidade 

do acusado, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à espécie, nada 

tendo a se valorar. O acusado não possui antecedentes criminais.Quanto 

à conduta social e personalidade, não há elementos para descortiná-las, 

diante da ausência de aferição especializada. As circunstâncias não 

acarretam aumento de pena.As consequências, por sua vez, são 

inerentes ao tipo.Os motivos, de igual forma, são inerentes ao tipo penal.O 

comportamento da vítima não deve ser considerado influente para a 

prática delituosa.Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, 

fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.Na segunda fase da 

dosimetria, não vislumbro circunstância atenuante. Todavia, presente a 

circunstância agravante de pena prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, razão pela qual, passo a dosá-la em 01 (um) mês e 05 

(cinco) dias de detenção.Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico 

não existir nenhuma causa de aumento, ou de diminuição de pena, motivo 

pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção.Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, com 

base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Contudo, analisando o 

artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os 

requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) 

anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são 

favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas 

restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do 

condenado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56694 Nr: 569-54.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte Exequente ROSELUCIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071, para manifestar-se acerca da 

petição do executado juntada nos autos às Ref.34, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55872 Nr: 103-60.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLIANI ELOIZA PEREIRA DA SILVA, Antonio 

Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/O, para que efetue o preparo da Carta Precatória 

à Comarca de Guarantã do Norte/MT para cumprimento do Mandado de 

Citação do executado, Antônio Pereira Sobrinho.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58762 Nr: 1534-32.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON SILVA PIAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 58762.

Processo nº 1534-32.2015.811.0111.

Vistos.

DEFIRO os requerimentos formulados pelo Ministério Público à Ref. 91.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Vera/MT, com 

a finalidade de realização da oitiva da testemunha Lara Fernanda Andrade 

Gomes, devendo constar o endereço indicado à Ref.91.

No mais, aguarde-se o aporte dos endereços das testemunhas Emiliana 

Leocadia Hanch Rosentalski e Fabiana Alves, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Aportando aos autos endereços fora desta Comarca, determino desde já 

a expedição de cartas precatórias com a finalidade de oitiva das 

testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 20 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72002 Nr: 3675-53.2017.811.0111

 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: José de Souza Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNO DA ROSA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS VIDIGAL 

SANTOS - OAB:21105/O

 Processo nº 3675-33.2017.811.0111 (Código 72002)

Classe – Assunto: Indenizatória

Requerente: José de Souza Carneiro

Requerido: Saturno da Rosa Fernandes

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação.

Após, conclusos para deliberação.

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.: 57423 Nr: 917-72.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 917-72.2015.811.0111 (Código 57423)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Herick Vinicius Gomes do Amaral

Executado: Alexandro Flores do Amaral

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.79), NOMEIO em 

substituição o advogado Dr. KASSIO ROBERTO PEREIRA, para patrocinar 

o interesse da requerente, cujos honorários advocatícios serão arbitrados 

ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado acerca 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.75.
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4) Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59734 Nr: 100-71.2016.811.0111

 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 MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, EDILSON 

MANCINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Carlos Turatti, Cristiano José 

Turatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 100-71.2016.811.0111 (Código 59734)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI NORTE - MT

Executado: Espólio de José Carlos Turatti

Vistos.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita à Ref.37.

Intime-se, derradeiramente, a parte exequente, a fim de que dê regular 

andamento ao processo, sob pena de extinção por abandono.

 Após, conclusos.

Matupá (MT), 18 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50444 Nr: 312-34.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO BERNARDO DE BRITO

 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 50444

Processo nº 312-34.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Adão Bernardo de Brito

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 97, expeça-se novamente a 

respectiva RPV.

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.: 71354 Nr: 3348-11.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 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:

 Processo nº 3348-11.2017.811.0111 (Código 71354)

Classe – Assunto: Ordinária

Requerente: Maria Luiza Marques da Silva

Requerido: Município de Matupá (MT)

Vistos.

Certifique-se sobre o decurso do prazo para apresentação da 

contestação ou juntada desta.

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.: 60244 Nr: 297-26.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 297-26.2016.811.0111 (Código 60244)

Classe – Assunto: Ação de Indenização

Requerente: Antônio Carlos Sales

Requerido: Antônio da Silva Crestani

Vistos.

Os autos versam sobre direitos transacionáveis e, embora a ação tenha 

sido proposta ainda sob a égide do Código de Processo Civil 1973, nos 

termos do artigo 1.046 do Novo Código de Processo Civil, suas 

disposições se aplicam desde logo aos processos pendentes.

Com efeito, designe-se audiência de conciliação 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), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60847 Nr: 507-77.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDAA, LdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMILSON DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:21790/O, EDUARDA STHEFANI ZEILINGER - 

OAB:OAB-MT 21.692, IZABELLE EPIFÂNIO - OAB:OAB-MT 19.915

 Processo nº 507-77.2016.811.0111 (Código 60847)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

 Exequente: Márcio Gabriel de Aquino Almeida

Executado: Edgar Taurino de Almeida

Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Citado, o executado propôs ação revisional de alimentos e a fez nos 

próprios autos da execução, razão pela qual determino seu 

desentranhamento e a respectiva manifestação da parte exequente, 

autuando-a em apartado como ação autônoma e intimando a parte 

executada para pagar as custas e despesas processuais decorrentes da 

sua distribuição.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76882 Nr: 2437-62.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MONTEIRO DOS SANTOS GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 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.: 71268 Nr: 3290-08.2017.811.0111

 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: KLEBS LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 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: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71328 Nr: 3326-50.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 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: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71329 Nr: 3327-35.2017.811.0111

 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: NERCI SINHORIN BOGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71261 Nr: 3285-83.2017.811.0111

 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: ANDREZA FERREIRA DA SILVA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 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: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71327 Nr: 3325-65.2017.811.0111

 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: JOSIMAR APARECIDO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 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: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71325 Nr: 3323-95.2017.811.0111

 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: RONALDO MATIAS NEKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 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: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72771 Nr: 361-65.2018.811.0111

 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: VANDERSON FREDIANI, OSVALDO FREDIANI FILHO, 

ANTONIA FIOR DAGUIS FREDIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e 

AUTORIZO A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO descrito na inicial, de propriedade 

da parte requerente, por valor não inferior aos valores médios do mercado 

(FIPE), mediante prestação de contas nos presentes autos.Expeça-se o 

competente alvará judicial. Aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias, após 

a venda, a devida prestação de contas. Condeno a parte requerente em 

custas processuais, cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do 

artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, razão porque defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita.Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitada em julgado, e prestadas as devidas contas, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

20 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58107 Nr: 1198-28.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FDSS, TSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1198-28.2015.811.0111 (Código 58107)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Flaviana de Souza Soares

 Executado: Valter Pinto Soares

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.43), NOMEIO em 

substituição o Dr. IGOR NEVES DE CARVALHO, para patrocinar o 

interesse da requerente, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

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.26.

4) Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59288 Nr: 1755-15.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1755-15.2015.811.0111 (Código 59288)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Luzia Aparecida Scavone

Executado: Rafael Santarosa

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.18), NOMEIO em 

substituição a causídica Dra. ANDRÉIA FERDINANDO VAREA para 

patrocinar o interesse da requerente, cujos honorários serão 

proporcionalmente arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, bem como para se 

manifestar acerca da certidão de ref.11.

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) Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76910 Nr: 2452-31.2018.811.0111

 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: JUCELINO CARDOUZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 303, 

“caput”, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada, DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social IMPLANTE/RESTABELEÇA o beneficio de auxílio-doença à parte 

autora.(...)CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Matupá-MT, 21 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 771-70.2011.811.0111

 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: RENATO FERNANDES DA SILVA

 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 35930.

Processo nº 771-70.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Renato Fernandes da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

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.: 50343 Nr: 206-72.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ COSME DO NASCIMENTO

 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 50343.

Processo nº 206-72.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Luiz Cosme do Nascimento

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos.

Processo em ordem.

Aguarde-se o julgamento do recurso especial nº 2018/0052784-2, pelo 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26912 Nr: 1443-54.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Costa 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: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Código nº 26912

Processo nº 1443-54.2006.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Marilda Costa Silva

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 229, expeça-se novamente a 
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respectiva RPV.

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.: 32713 Nr: 10-73.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SILVÉRIO, MARIA MADALENA SILVERIO DOS 

SANTOS, ADEIR JOSE SILVERIO

 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 32713

Processo nº 10-73.2010.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: João Silvério

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 149, expeça-se novamente a 

respectiva RPV.

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.: 72180 Nr: 62-88.2018.811.0111

 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: WADF, MK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente feito. Por conseguinte, 

RECONHEÇO a união estável havida entre as partes no período 

compreendido entre fevereiro de 2007 até novembro de 2017, 

DECLARANDO-A DISSOLVIDA. HOMOLOGO o presente acordo para que 

surta os jurídicos e legais efeitos, razão pela qual DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 487 

do Código de Processo Civil.INDEFIRO o pedido do benefício da justiça 

gratuita em razão da pretensão econômica auferida com o deslinde 

amigável do feito e partilha de bens. Condeno as partes ao pagamento 

"pro-rata" das custas processuais, com fulcro no artigo 90, §2º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56030 Nr: 199-75.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDJM, MCDJB, MCDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 199-75.2015.811.0111 (Código 56030)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Requerente: Maria Catharina de Jesus Batista

Requerido: Juarez dos Santos Batista

Vistos.

Compulsando minudentemente os autos, verifico que o executado ainda 

permanece inadimplente no patamar de R$17.573,98 (dezessete mil e 

quinhentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

Não obstante as regras que norteiam o procedimento de execução de 

alimentos, reputo prudente a designação da audiência de conciliação, por 

se tratar de direito transacionável, bem como por permitir às partes 

convencionarem sobre a solução do litígio do modo que lhe convierem.

Assim, encmainho os autos à conciliadora deste Juízo para fins de 

designação de audiência destinada a esse fim.

Postergo a análise do pedido de bloqueio BACENJUD para após a 

solenidade.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão do nome do executado perante 

os órgãos de proteção ao crédito. Oficiem-se SPC e SERASA para 

promoverem a constrição nominal do executado.

Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade, assim que 

designada a data.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75960 Nr: 1917-05.2018.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VLPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 1917-05.2018.811.0111 (Código 75960)Classe – 

Assunto:Tutela e CuratelaRequerente:Vera Lúcia Pereira de 

LimaCuratelada:Fabiane Evangelista de LimaVistos.1 - RECEBO a inicial e 

defiro a gratuidade da justiça.2 – Demonstradas as alegações contidas na 

inicial pelo laudo médico juntado à inicial, subscrito por especialista em 

psiquiatria, e, justificada a urgência, nos termos do parágrafo único do 

artigo 749 do CPC, NOMEIO a Sra. Vera Lúcia Pereira de Lima como 

curadora provisória da curatelanda.3 – CITE-SE a curatelanda para 

comparecer à sala de audiência deste Juízo a fim de ser entrevistada no 

dia 05 de setembro de 2018, às 16h15min.Constatada alguma das 

hipóteses do “caput” do artigo 245 do CPC, deverá o Oficial de Justiça 

proceder conforme o §1º do mesmo dispositivo legal, deixando de citar o 

interditando e cientificando sua curadora provisória da data da entrevista, 

incumbindo a esta promover o deslocamento daquele até o foro desta 

Comarca.4 – Conforme artigo 752 do CPC, a parte requerida terá 15 

(quinze) dias, contados da entrevista em Juízo, para impugnar o pedido de 

sua curatela.Decorrido “in albis” esse prazo, desde já nomeio o Dr. Kassio 

Roberto Pereira, a fim de promover a defesa da curatelanda.Tomando em 

conta a natureza da causa, desde já FIXO os honorários do mencionado 

advogado em 03 URH, de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

(...)INTIME-SE o advogado mencionado.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 20 de agosto 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65641 Nr: 274-46.2017.811.0111

 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: VDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDST, RMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 274-46.2017.811.0111 (Código 65641)

Classe – Assunto: Guarda e Alimentos

Requerente: Valdenice do Carmo Macedo

Requeridos: Daiane dos Santos Tardo e Regivagner Macedo Silva

Vistos.

1 – Considerando o teor do laudo do estudo psicossocial, confirmando que 

a criança RENATO RIAN SILVA TARDO se encontra adaptado ao lar e aos 
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cuidados da progenitora, que até o momento é quem exerce a posse de 

fato da criança suprindo a falta de seus pais, defiro o pedido de guarda 

provisória em favor da requerente VALDENICE DO CARMO MACEDO.

2 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização novo estudo psicossocial na 

residência da guardiã da criança, com remessa de relatório 

pormenorizado. A equipe, se possível, deverá buscar informações 

também junto à avó materna da criança, no intuito de esclarecer acerca da 

possibilidde e interesse materno na aproximação com seu filho.

 3 – REITERE-SE a expedição da missiva para citação da requerida 

DAIANE DOS SANTOS TARDO.

4 – Cientifique-se o Ministério Público.

5 – Lavre-se o termo de guarda provisória.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50343 Nr: 206-72.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ COSME DO NASCIMENTO

 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:

 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.: 53330 Nr: 1437-03.2013.811.0111

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLÉVISON CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLÁUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35159 Nr: 2-62.2011.811.0111

 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: GERALDA PEIXOTO LOPES, Valdemar Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O, valdemar s - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 trabalho, 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), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67276 Nr: 1187-28.2017.811.0111

 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): CLEUCI ARLETE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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

 Processo nº 1187-28.2017.811.0111 (Código 67276)

Classe – Assunto: Juizado Especial

Autor do fato: Cleuci Arlete Moraes

Vistos em correição.

Em audiência preliminar foi apresentada proposta de transação penal ao 

autor do fato, a qual consiste na prestação pecuniária no valor de R$ 

2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais), divididos em 04 

(quatro) parcelas sucessivas a serem depositadas na conta bancária 

indicada na ata de audiência, em prol do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente.

Instada, a autora do fato apresentou contraproposta para pagar o valor de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), divididos em 05 (cinco) parcelas 

sucessivas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Instado, o Ministério Público não se opôs à contraposta e pugnou pela 

homologação do acordo (f.26).

Nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por sentença a 

transação penal proposta, e aceita por CLEUCI ARLETE MORAES, 

revestindo-o da cláusula rebus sic stantibus, pela qual, descumprida que 

for a proposta, o procedimento penal prosseguirá, obrigatoriamente, com o 

consequente oferecimento de denúncia.

Por oportuno, deixo consignado que, havendo cumprimento total do acordo 

entabulado, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Intime-se a autora do fato para dar início ao cumprimento do acordado e 

trazer aos autos os comprovantes dos depósitos realizados.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68480 Nr: 219-13.2018.811.0030
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 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): Angela Kemzia Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo legal, 

se manifestar acerca da diligência infrutífera (Ref. 20).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69790 Nr: 750-02.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente Petrobrás Distribuidora S.A. 

intimado para, no prazo legal, se manifestar acerca da diligência infrutífera 

para citação do executado Valdemar Junqueira (Ref. 17).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72922 Nr: 2005-92.2018.811.0030

 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: Agricilho José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Laura de Almeida, Espolio de Gabriel 

Arcangelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius MaurícioAlmeida - 

OAB:10445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 10, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 14 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72970 Nr: 2032-75.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Barbosa de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 04, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 12 horas e 

45 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72925 Nr: 2007-62.2018.811.0030

 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): Adalberto Tirloni, Cassiana Candido da Silva

 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 da carta 

precatória a ser expedida, juntado os comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72915 Nr: 2003-25.2018.811.0030

 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): Carlos Alberto Cozer, Cassiana Candido da 

Silva, Adalberto Tirloni

 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.: 803 Nr: 339-91.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Richard, Alda Richardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/201-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, conforme determinado no item 3.3 da decisão de fls. 

225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43158 Nr: 1159-51.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nairo César da Fonseca - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/201-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, conforme determinado no item 3.3 da decisão de fls. 

104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20653 Nr: 1131-88.2010.811.0030

 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: Auxiliadora Cristina da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1131-88.2010.811.0030

Cód. 20653

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro, intime-se pessoalmente a Sra. Auxiliadora Cristina da 

Fonseca, para que esclareça sobre os valores levantados, bem como 

traga aos autos comprovante da realização do depósito em caderneta de 

poupança da parcela atribuída a infante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, bem como incidência das penalidades 
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legais.

Considerando que os autos foram sentenciados em 24/09/2010, às fls. 

23/24, proceda com a baixa deste processo no rol de metas 2 do CNJ.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43668 Nr: 1745-88.2013.811.0030

 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: Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1745-88.2013.811.0030

Cód. 43668

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de alvará judicial proposto por Benedito da Silva. Pugna o autor 

pela expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

depositados em conta bancária de titularidade do Sr. Osvaldino Ferreira, 

falecido em 10/01/2008. Afirma que o de cujus era seu genitor, não deixou 

bens e deixou 06 (seis) herdeiros.

 O autor procedeu com emenda à inicial, às fls. 24/29.

 A inicial foi recebida, à fl. 30, e o polo ativo da demanda foi alterado para 

constar como autora a Sra. Ana Maria da Silva.

 Determinação de expedição de ofícios para as instituições bancárias 

Bradesco, Banco do Brasil, Sicred e CEF, à fl. 38.

Caixa Econômica Federal, à fl. 45, Banco do Brasil, à fl. 47, e Banco 

Bradesco, à fl. 49, informaram que o de cujus não possui saldo bancário 

e/ou contas.

 À fl. 56, o Sicredi informou que o de cujus possui saldo em conta 

poupança, no valor de R$ 30.782,63 (trinta mil setecentos e oitenta e dois 

reais e sessenta e três centavos).

A parte autora requereu a expedição de alvará judicial, à fl. 60.

À fl. 62 foi determinada a citação dos demais herdeiros por edital.

 Certidão de inércia, à fl. 73.

É o relatório. Decido.

 Altere-se no sistema Apolo e na capa dos autos o polo ativo da demanda 

na qual deverá constar Ana Maria da Silva, já que não restou demonstrada 

a filiação do Sr. Benedito da Silva, conforme decisão de fl. 23, bem como, 

à fl. 30, foi recebida a emenda a inicial, na qual o autor requereu a 

retificação do polo ativo.

 Considerando que os demais herdeiros foram citados por edital, bem 

como o que dispõe o art. 72, II, do CPC, nomeio a Defensora Pública desta 

comarca para proceder com a defesa dos herdeiros citados por edital, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44103 Nr: 219-52.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Haubricht, Sandra Regina Haubrickt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jimmy Allan Weihrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Fernandes da Cunha - 

OAB:15600/MT

 ... .O requerido foi citado em 01/08/2014, à fl. 44.O requerido apresentou 

contestação, às fls. 27/33.Por sua vez, os requerentes apresentaram 

impugnação à contestação, às fls. 51/52.O requerido manifestou pela 

produção de provas, à fl. 56.Posteriormente, os requerentes manifestaram 

pela produção de provas, às fls. 58/59.É o relatório. Decido....Não há 

nulidades a serem declaradas. Passo a análise da preliminar alegada.I – 

Da denunciação da lideA denunciação da lide permite às partes trazerem 

ao processo o garante para exercer, contra ele, direito de regresso. Neste 

sentido, o art. 125.... No caso dos autos o requerido afirma que a Sra. 

Paula Adriana é a responsável pelo débito imputado, já que à época dos 

fatos esses viviam em união estável e com o término do relacionamento a 

denunciada comprou outro imóvel do requerido e, diante desse fato, essa 

se responsabilizou pela dívida discutida neste processo. A denunciada 

manifestou, às fls. 58/59, pugnando pela designação de audiência de 

instrução e julgamento e pelo indeferimento do pleito de 

denunciação.Analisando o caso posto em juízo, bem como o instituto 

invocado pelo requerido a medida a ser imposta é o indeferimento da 

denunciação, uma vez que não consta nos autos nenhum documento que 

comprove que a denunciada era garante do débito em discussão, bem 

como não há no processo documento que comprove a existência da união 

estável, fato que incumbia ao requerido comprovar e não o fez. Assim, 

indeferido o pedido de denunciação da lide. II – Das Disposições finais Fixo 

os pontos controvertidos: i) a procedência ou não do pleito inaugural e 

demais consectários legais. Forte no princípio dispositivo, necessária a 

produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual após a 

manifestação das partes, ... designação de audiência de instrução e 

julgamento. Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, 

intimem-se as partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a 

serem feitos ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 ... dias, ficando 

cientes que findo o prazo a presente decisão se torna estável...

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 02/2018 - DF - Torna Publico a relação das inscrições 

deferidas para o Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado e 

formação de cadastro de reserva para estudantes de nível médio da 

Comarca de Nortelândia- MT.

* O Edital n° 02/2018 - DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43139 Nr: 353-37.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ofania Domingas de Moraes Porto

 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: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo as 

partes, na pessoa de seu(s) advogado(s), 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 Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35015 Nr: 436-58.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilca Aparecida Ramires Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 Processo nº 436-58.2015.811.0031 Código 35015
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Vistos.

 Tendo em vista o cálculo de pena de fl. 785 e da concordância acerca do 

mesmo pelo Ministério Público, DESIGNO audiência admonitória para o dia 

23 de agosto de 2018 às 14h20min.

 Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) REQUISITE-SE o comparecimento da reeducanda na solenidade acima;

 b) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público

 c) Intime-se o causídico da reeducanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia/MT, 20 de agosto de 2018.

 Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34188 Nr: 56-35.2015.811.0031

 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: Juliana de Sousa Alves Oliveira, Rubilan Nunes de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussivaldo Fernandes de Souza, Maria Inês 

Nunes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HUR-CARLOS 

SANTOS FRANÇA, para devolução dos autos nº 56-35.2015.811.0031, 

Protocolo 34188, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9787 Nr: 231-05.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Vitor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA SILVA 

ROCHA - OAB:14241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s Dr Roque Pires da Rocha Pires OAB/MT 9.870, e Dra Giselia 

Silva Rocha, OAB/MT 14.241, para que, querendo, se manifestem 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10095 Nr: 538-56.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Francisco de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA SILVA 

ROCHA - OAB:14241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) Dr Roque Pires da Rocha Filho, OAB MT 9.871, da r. 

sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “Isto posto, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente demanda, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV do Novo Código de Processo 

Civil.nSem taxas nem custas ante a gratuidade da justiça concedida à fl. 

19. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 273 Nr: 144-40.1996.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSB, RLdS, HAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Processo nº 144-40.1996.811.0031 – Código 273

Vistos.

Inicialmente em relação ao pedido de desbloqueio de valores constantes 

em conta poupança (fls. 230/231), consigno que tal providência foi 

realizada em 26/03/2018, consoante se depreende à fl. 187.

Outrossim, em que pese o pedido da Exequente para levantamento dos 

valores bloqueados via BACENJUD, vislumbro que o mesmo foi formulado 

em conjunto com os patronos do executado Dalmar da Silva Braga, Dr. 

Nilton Gomes da Silva e Dr. José Carlos de Almeida Benevides (fl. 238), 

demonstrando a concordância do mesmo.

Assim, expeça-se Alvará para levantamento dos valores constritos na 

conta do executado Dalmar da Silva Braga, conforme requerido às fls. 

238.

 Após, abra-se vista ao exequente para que requeira o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

Nortelândia/MT, 21 de agosto de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 8-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado de defesa para cientificá-lo dos 

documentos juntados pela acusação às fls. 501/227 (ref: 285).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34638 Nr: 777-48.2008.811.0090

 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: VODA, EFDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAUDEMAR 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

777-48.2008.811.0090, Protocolo 34638, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61482 Nr: 1194-49.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação e busca e apreensão de bem móvel da 

parte requerida na zona urbana desta Comarca. Para tanto, deverá retirar 

a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60768 Nr: 793-50.2018.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSDORF, TDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA APARECIDA 

CARDOSO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 289.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do exequente para manifestação 

acerca da carta precatória devolvida com diligência negativa (ref: 9).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-77.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO OZORINO GALVANI DE SOUZA 03324472199 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DHYOVAN GARCIA LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000027-77.2018.8.11.0090. Vistos. DEFIRO o pedido da parte autora. 

Assim, intime-se-a para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

endereço atual da parte ré. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-54.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIELE D. MARCELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 1000132-54.2018.8.11.0090 Vistos. DEFIRO o pedido da parte 

autora. Assim, intime-se-a para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o endereço atual da parte ré. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-19.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DIAS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 1000102-19.2018.8.11.0090 Vistos. DEFIRO o pedido da parte 

autora. Assim, intime-se-a para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o endereço atual da parte ré. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 21 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-20.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

FLAVYA APARECIDA REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 1000089-20.2018.8.11.0090 Vistos. Verifica-se que a parte ré 

não foi localizada para citação, conforme termo de audiência realizada (id. 

14660178) e diligência negativa (id. 14398404). Assim, intime-se-a para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atual da parte ré. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 21 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-56.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LESSANDRA MALHEIROS BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 1000106-56.2018.8.11.0090 Vistos. Verifica-se que a parte ré 

não foi localizada para citação, conforme termo de audiência realizada (id. 

14659548) e diligência negativa (id. 14397848). Assim, intime-se-a para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atual da parte ré. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 21 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010224-40.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIETA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIANS DE SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 8010224-40.2016.8.11.0090 Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora não atendeu devidamente o determinado no 

despacho anterior (apresentar comprovante de endereço). Assim, 

intime-se a parte autora, uma vez mais, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove o 

endereço residencial por meio de documento idôneo, como contas de 

água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida 

em cartório, declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, 

carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso 

em nome de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da 

circunstância (NCPC, art. 319, II). De outro lado, certifique a zelosa 

Secretaria judicial quanto ao depósito do título executivo extrajudicial. Caso 

tal determinação não tenha sido atendida, igualmente intime-se a parte 

autora, uma vez mais, para no mesmo prazo proceder com o depósito do 
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título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o 

art. 425, § 2º, do NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se. Ressalta-se que 

o não atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 21 de 

agosto de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34551 Nr: 703-91.2008.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA FERREIRA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACTIVIT IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, FABIO LUCIO DA SILVA - OAB:16153-A/MT, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO SALLES - 

OAB:4194-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAUDEMAR 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

703-91.2008.811.0090, Protocolo 34551, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-82.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

N.P. BALINT - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU NAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000113-82.2017.8.11.0090. REQUERENTE: N.P. BALINT - ME REQUERIDO: 

ELISEU NAVES Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do 

NCPC, a parte reclamada não foi citada e, consequentemente, não 

apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Canaã do Norte, 21 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-27.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. VIEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000149-27.2017.8.11.0090. REQUERENTE: C. M. VIEIRA - ME 

REQUERIDO: REGINALDO PONTES Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora, devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer 

justificativa, o que faz presumir sua desistência. Assim, considerando que 

a parte ré não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação (art. 485, § 4º, do NCPC), HOMOLOGO a desistência tácita da 

parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do 

NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a 

movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que 

postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em trâmite neste 

Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 

82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe 

às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios 

na forma dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. 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. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Canaã do Norte, 21 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-39.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000090-39.2017.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte 

ré. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua 

cliente, notadamente porque efetuou o pagamento de faturas de consumo 

dos anos de 2014, 2015 e 2016 referente ao contrato nº 021/07670941-3 

de televisão por assinatura, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. 

os arts. 440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 
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incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que 

omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder 

Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de 

criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a 

administração da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a 

erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade 

ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 10.106,00 (dez mil, cento e seis reais), o que 

perfaz o montante de R$ 1.010,60 (um mil e dez reais e sessenta 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Colíder, 21 de agosto de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72947 Nr: 571-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Sinop - Juizo da 3ª Vara, Luiz Carlos 

Tavares
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Alex Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI 

FILHO - OAB:OAB/SP 129.281, Libero Luchési Neto - OAB:OAB/SP 

174.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13967

 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, e ordem de serviço 03/2018 impulsiono estes autos, com a 

finalidade intimar a aprte autora a se manifestar quanto a proposta de 

honorários periciais juntado aos autos as fls.24/25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69367 Nr: 157-52.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:RS 48.104, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 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, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para se manifestar quanto a certidão do sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77423 Nr: 1150-27.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 77423 – Autos n. 1150-27.2015.811.0091

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado apresentou resposta à 

acusação às fls. 182/183, tendo a denúncia sido devidamente recebida 

(fls. 125).

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/09/2018, 

às 09h30, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público na exordial acusatória e pela defesa, assim como os réus, para 

eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e, ao final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.

 Intime-se o acusado para apresentarem rol de testemunha no prazo de 10 

(dez) dias.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias, para 

inquirição das testemunhas e acusados que eventualmente residirem em 

outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da 

expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67275 Nr: 632-42.2015.811.0091

 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: Katia dos Santos Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o (a) 

advogado(a) da parte requerente da data agendada para perícia: 

19/09/2018 as 17:45horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32097 Nr: 680-50.2005.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ELdS, MJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205/MT, Promotor de Justiça - Nova Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adelina neres de souza 

campos - OAB:3.877, emanoel marcos farias pinto - OAB:10.254, 

Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 32097 – Autos n. 680-50.2005.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Ante de analisar os pedidos formulados às fls. 248, à vista da 

implementação da maioridade civil da alimentanda, intime-a pessoalmente 

para regularizar sua representação processual no feito, bem como 

manifestar-se, por meio de advogado constituído, sobre eventual interesse 

no prosseguimento da execução.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69814 Nr: 419-02.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdA, Aparecida de Fátima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69814 – Autos n. 419-02.2016.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a requerente pessoalmente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71953 Nr: 1829-95.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:25392/O

 Código 71953 – Autos n. 1829-95.2016.811.0091.

 Despacho

 Vistos, etc.
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Considerando que a Defensoria Pública, há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, desconstituo a defensora dativa Dra. Jully Franciele Ruelis e 

nomeio a Dra. Maila Aleide Boing Pereira inscrita na OAB/MT sob o nº 

25.392, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65593 Nr: 1439-96.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - 

OAB:53.553/SP

 Código 65593 – Autos n. 1439-96.2014.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, desconstituo o defensor dativo Dr. Eron da Silva Lemes e 

nomeio o Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, inscrito na OAB/SP sob o nº 

53.553, para patrocinar os interesses do acusado José Carlos de Oliveira 

e apresentar as derradeiras alegações finais.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 37-72.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359 OAB/MT

 Código 72116 – Autos n. 37-72.2017.811.0091.

 Despacho

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, desconstituo o advogado 

anteriormente nomeado Dr. Paulo Rogério Oliveira, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 11.234, e nomeio o Dr. Mateus Leite Cecconello, inscrito na OAB n. 

25.259, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70323 Nr: 729-08.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmor de Brito Guedes - ME, Dalmor de Brito 

Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 24/09/2018, às 15h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55974 Nr: 855-44.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SPIGOSSO, FRANKLIN ADEMIR 

SPIGOSSO, NELCI FÁTIMA DA SILVA SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE PILONI ZORTEA - 

OAB:16716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DA AVALIAÇÃO DE REF. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54574 Nr: 236-17.2015.811.0107

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Vieira de Góez, GUIOMAR GOBBO DE GÓES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmo Klasener, EDEVALDO LODI, MARIA 

EMÍLIA KLASENER, LUCIANA SPIGOSSO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS - 

OAB:17212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/PR, 

FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA 

- OAB:9876/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE A CONTRARRAZÃO AO RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE REF. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62604 Nr: 698-03.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO VENDRUSCOLLO, ELISETE FÁTIMA FRANCISCHETTI 

VENDRUSCOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, ALVARO 

LUIZ BANDERA, Nadia Saleh Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5.425-B

 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".
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58185 Nr: 413-44.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58171 Nr: 403-97.2016.811.0107

 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): LUCENIL ATAIDE CARVALHO DA SILVA, JOSE 

CARDOZO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, BEM COMO, EFETUE O RECOLHIMENTO DA GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA, CONFORME CERTIFICADO PELO 

MEIRINHO À REF. 21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51993 Nr: 62-42.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO SILVA - 

OAB:5472/O

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 148.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62359 Nr: 576-87.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE DA ROSA VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, INDIQUE OS PONTOS CONTROVERTIDOS E AS PROVAS QUE 

PRETENDEM PRODUZIR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57224 Nr: 111-15.2016.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): JACKSON DALAROZA DEOLINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono o presente feito para 

proceder a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para retirar 

o edital de citação da parte requerida em endereço incerto e não sabido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64252 Nr: 1380-55.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROMAN ROSS, NELSON ROMAN 

ROSS, WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:OAB/MT 5398-A, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a 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

 Cod. Proc.: 64253 Nr: 1381-40.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROMAN ROSS, NELSON ROMAN 

ROSS, WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:OAB/MT 5398-A, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a 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

 Cod. Proc.: 67023 Nr: 365-17.2018.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Martins Pinho, Jose Martins Stieven Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 5 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA JUNTADA DE REF. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65412 Nr: 1926-13.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS - 

OAB:17212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, EFETUE A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO, PARA FINS DE 

EXPEDIÇÃO DE RPV.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68819 Nr: 778-48.2009.811.0106

 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: Nayane Cavalcante Yamada, Alyne Cavalcante Yamada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A., Márcia Cavalcante 

Yamada, Walmir Kazume Yamada, Eloi Brunetta, Hélio Brunetta, Eurico 

Brunetta, Eloir Brunetta, Edio Brunetta, Vera Lúcia Sprengoski Brunetta, 

Vera Lúcia Becker Brunetta, Marli Teresinha Leite Brunetta, Regina 

Aparecida Kurta Brunetta, Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Jean 

Arcoverde Angeli, Espólio de José Júlio Lopes Campanella Angeli, Maercio 

Makoto Yamada, Alice Yasuko Nakano, Nécio Turra, Dirce Garbelini Turra, 

Francisco Celestino Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5.417-B, Patrícia Rodrigues Soares - OAB:MT/9.767-E, 

Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison José Sanches Neto - 

OAB:TO/2.566, Ivone Maria Grando - OAB:MT/9.875-B, Luciano 

Portel Martins - OAB:MT/7.497, Souvenir Dal Bó Júnior - 

OAB:MT/11.058

 Mesmo porque, ao proferir sentença o juízo de primeiro grau esgota sua 

atividade no processo, cabendo a revisão do ato apenas nas hipóteses 

acima abordadas.Pelos fundamentos expostos, REJEITO os presentes 

embargos de declaração, visto que ausentes os requisitos do art. 1.022 

do NCPC, mantendo a sentença de fls. 743/748 inalterada.Registre. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 303-77.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFR, MMMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdSO, IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial. Processe-se em 

segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade processual (art. 98, 

do NCPC).

 Cuida-se de Ação de Guarda Provisória c.c Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Marli Marques Madruga e Natal Ferreira Ramos, em favor da 

menor Manuele Vitória de Oliveira Carneiro e em desfavor de Erica 

Barbosa dos Santos e Iago dos Santos.

Aduz a inicial que os requerentes ao terem conhecimento de que a 

requerida Érica estava grávida e prestes a tentar a interrupção da 

gravidez, contataram a genitora que se mostrou disposta a entregar o 

bebê ao casal.

Após o nascimento da menor, esta foi entregue ao casal pela genitora, 

mediante declaração escrita e autorização para viagem. Desde então o 

casal trouxe a criança para esta comarca e mantém a guarda de fato da 

menor.

Pugnam pela concessão da tutela de urgência com a guarda provisória da 

menor e no mérito, requerem a guarda definitiva em seu favor.

É o breve relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Considerando que nos autos 79496 foi indeferido o pedido de busca e 

apreensão da criança, sendo determinada a realização de estudo 

psicossocial junto às partes, entendo por bem, postergar a análise do 

pedido liminar para após o aporte dos laudos no feito 79496.

Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:

I. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 DE SETEMBRO DE 

2018, ÀS 13h00min (MT).

II. CITEM-SE os requeridos e INTIME-OS 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;

III. Sendo infrutífera a conciliação fica a requerida intimada para que 

apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do CPC;

IV. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

V. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sem prejuízo, determino o apensamento deste feito naqueles acima 

mencionados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73645 Nr: 256-11.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpotencia Transporte Ltda - ME, Anísio de 

Jesus, Tatianne Pereira Araujo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do CPC, 

DEFIRO o pedido veiculado pela parte exequente às fls. 67, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras das partes executadas, TRANSPOTÊNCIA 

TRANSPORTE LTDA – ME, CNPJ: 04.819.734/0001-58; ANÍSIO DE JESUS, 

CPF: 395.586.061-20; e TATIANNE PEREIRA DE ARAÚJO, CPF: 

519.996.171-34, até o valor indicado na inicial (R$ 63.381,82), 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 

BACEN JUD, 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, 

observando-se a indicação do advogado a ser intimado, conforme 

indicado no petitório de fls. 67.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 303-77.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFR, MMMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdSO, IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IAGO DOS SANTOS CARNEIRO, Cpf: 

06087263543, Filiação: Rosimeire Carvalho dos Santos e José Filho da Paz 

Carneiro, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s), podendo, se assim quiser, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia 27/09/2010/2018, às 13:00 horas (horário de Mato 

Grosso), no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: Cuida-se de Ação de Guarda Provisória c.c Pedido de 

Tutela de Urgência, ajuizada por Marli Marques Madruga e Natal Ferreira 

Ramos, em favor da menor Manuele Vitória de Oliveira Carneiro e em 

desfavor de Erica Barbosa dos Santos e Iago dos Santos.Aduz a inicial 

que os requerentes ao terem conhecimento de que a requerida Érica 

estava grávida e prestes a tentar a interrupção da gravidez, contataram a 

genitora que se mostrou disposta a entregar o bebê ao casal.Após o 

nascimento da menor, esta foi entregue ao casal pela genitora, mediante 

declaração escrita e autorização para viagem. Desde então o casal trouxe 

a criança para esta comarca e mantém a guarda de fato da menor.Pugnam 

pela concessão da tutela de urgência com a guarda provisória da menor e 

no mérito, requerem a guarda definitiva em seu favor

Despacho/Decisão: Preenchidos os requisitos legais, presentes as 

condições da ação e pressupostos processuais, recebo a petição inicial. 

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade 

processual (art. 98, do NCPC). Cuida-se de Ação de Guarda Provisória c.c 
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Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Marli Marques Madruga e Natal 

Ferreira Ramos, em favor da menor Manuele Vitória de Oliveira Carneiro e 

em desfavor de Erica Barbosa dos Santos e Iago dos Santos.Aduz a 

inicial que os requerentes ao terem conhecimento de que a requerida Érica 

estava grávida e prestes a tentar a interrupção da gravidez, contataram a 

genitora que se mostrou disposta a entregar o bebê ao casal.Após o 

nascimento da menor, esta foi entregue ao casal pela genitora, mediante 

declaração escrita e autorização para viagem. Desde então o casal trouxe 

a criança para esta comarca e mantém a guarda de fato da menor.Pugnam 

pela concessão da tutela de urgência com a guarda provisória da menor e 

no mérito, requerem a guarda definitiva em seu favor.É o breve relato do 

necessário. Fundamento e Decido.Considerando que nos autos 79496 foi 

indeferido o pedido de busca e apreensão da criança, sendo determinada 

a realização de estudo psicossocial junto às partes, entendo por bem, 

postergar a análise do pedido liminar para após o aporte dos laudos no 

feito 79496.Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:I. DESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 27 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 

13h00min (MT).II. CITEM-SE os requeridos e INTIME-OS 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;III. 

Sendo infrutífera a conciliação fica a requerida intimada para que 

apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do 

CPC;IV. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.V. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Sem prejuízo, determino o apensamento deste feito naqueles 

acima mencionados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 21 de agosto de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81642 Nr: 1997-17.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA 

COSTA - OAB:21075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Requerente (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.

Com base no art. 167 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

DETERMINO a realização de estudo social, a entregue no prazo de 30 

(trinta) dias, para somente então se possa averiguar o pedido de 

concessão de guarda provisória.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, às 

15:00 horas, a ser realizada pela conciliadora credenciada do juízo, no 

Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão 

ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).

 Cite-se o requerido pessoalmente e intime-se a requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente.

Os mandados direcionados aos Requerentes deverão conter apenas os 

dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da 

petição inicial (§1º, art. 695, NCPC).

 Consigne-se em nos mandados destinados à Requerente e aos 

Requeridos que o não comparecimento injustificado será considerado 

como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de 

até 2% (dois por cento) do valor da causa.

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação.

Após a realização do estudo social, voltem-me conclusos para deliberar 

acerca da guarda provisória.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63984 Nr: 827-49.2014.811.0095

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Girardi, Constantina da Silva Girardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Beraldo de Lima, Conceição Aparecida 

de Lima, INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 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, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35456 Nr: 552-81.2006.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Guedes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT nº 6.279-A, Lucilei Volpe - 

OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista a patrona da requerente, para dar andamento no 

feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69397 Nr: 542-85.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA WERNKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista Ofício circular n°230/2018 da Corregedoria Geral de 

Justiça, onde restou determinada e designada a correição extraordinária 

para o dia 08 de agosto de 2018, sendo iniciada às 14hrs e finalizada às 

18hrs, tendo como propósito, inspecionar e correicionar todas as 

serventias extrajudiciais desta comarca, sendo impossível a realização 

das audiências designadas na referida data.

Sendo assim, REDESIGNO a solenidade anteriormente designada, ou seja, 

do dia 08 de agosto de 2018, para o dia 22 de agosto de 2018 às 

17h30min.

Intime-se por a requerente na pessoa de seu advogado.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47484 Nr: 2034-11.2014.811.0022

 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: LUIZA DE OLIVEIRA GIMAREZ

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se o requerido para implantar o benefício concedido a parte autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia de atraso até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), sem 

prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência.

 Ademais, intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 1.010, §1° do CPC).

Após o decurso de prazo do apelado, com ou sem manifestação, 

determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44967 Nr: 847-65.2014.811.0022

 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: Valdemir Rodrigues Pereira

 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:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44783 Nr: 713-38.2014.811.0022

 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: Dirce Cândida 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: Procuradoria do Munícipio 

de Pedra Preta - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44775 Nr: 705-61.2014.811.0022

 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: Nelci Garcia de Lima

 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: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44773 Nr: 703-91.2014.811.0022

 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: Antonio 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: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44731 Nr: 667-49.2014.811.0022

 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: Ademar Siqueira

 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: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44713 Nr: 653-65.2014.811.0022

 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: Rosana de Oliveira

 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: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44685 Nr: 627-67.2014.811.0022

 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: Luiz Antonio Abreu Coelho

 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: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44683 Nr: 625-97.2014.811.0022

 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: David de Moura Leal

 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:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44677 Nr: 619-90.2014.811.0022

 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: Normalucia Soares Pereira

 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: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44325 Nr: 357-43.2014.811.0022

 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: Marildete Rocha dos Santos

 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:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente as Contrarrazações ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44715 Nr: 655-35.2014.811.0022

 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 Aparecida de Jesus Mendonça

 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: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE RECLAMANTE para que, no 

prazo legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 

101/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62306 Nr: 1493-70.2017.811.0022

 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: RSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJFSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono os 

presentes autos, para intimação da Advogada da Parte Autora que no 

prazo de 05 (cinco)dias, manifeste sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de Ref: 47, em virtude da não localização da Autora e testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59328 Nr: 15-27.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu RONICLEI DOS SANTOS, já devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, c/c artigo 61, inciso 

II, alínea “h” (violência contra mulher grávida), ambos do Código Penal, com 

as implicações da Lei 11.340/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47581 Nr: 2063-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erinaldo Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71192 Nr: 1960-15.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA REIS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

antecipação de tutela pleiteado pela autora, para determinar que a parte 

requerida se abstenha de efetuar a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/714671-5, referente a 

cobrança do TOI n.º 660570, no valor de R$ 2.403,05 (dois mil e 

quatrocentos e três reais e cinco centavos), até o julgamento do presente 

feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir 

o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Versando a causa sobre direitos 

que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 08h40min, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69877 Nr: 1429-26.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Widal & Marchioretto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a senhora gestora quanto a tempestividade do presente 

embargos.

Após, venham-me os autos conclusos imediatamente para análise do 

pleito do embargante.

Cumpra-se.

Pedra Preta-MT, 16 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 1815-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro o pedido presente na cota de ref. 54...Quanto aos bens 

veículo automotor de placa QBS-3304, veículo automotor de placa 

QBX-4846 e bem imóvel de matrícula do CRI desta Comarca nº 5158, 

ambos adequadamente descriminados em ref. 54, ressalve-se que a 

penhora ora deferida recaem somente sobre os “direitos do executado 

sobre os bens alienados fiduciariamente” (posse direta, direito de resolver 

o crédito, etc... conforme previsão dos artigos 1361 e seguintes do Código 

Civil). Enquanto que a propriedade, a posse indireta e os demais direitos 

legalmente previstos permanecem de seus respectivos credores 

fiduciários.Oficiem-se os credores fiduciários dos bens supracitados para 

que delimitem adequadamente a extensão dos direitos do executado em 

relação aos respectivos bens alienados fiduciariamente ... apresentando 

cópia do contrato e esclarecendo a atual situação do contrato de 

financiamento, tais como: saldo devedor, valor das parcelas, número de 

parcelas pagas e remanescentes, data do vencimento e quitação do 

contrato.Localizados os bens, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora e avaliação devendo ser entregues ao exequente ou a fiel 

depositário a ser indicado pela parte exequente.Do auto de penhora e de 

avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu 

advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, do CPC).Sendo 

infrutífera a penhora de algum dos bens, intime-se o exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias.Concedo os benefícios constantes dos 

§ § 1º e 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil.Intime-se a parte 

exequente para que efetue o pagamento das diligências do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 16 de agosto de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45960 Nr: 1418-36.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robinson dos Reis Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia para 

ABSOLVER o acusado Robinson dos Reis Lopes, já devidamente 

qualificado nos autos, das imputações descritas da denúncia, com fulcro 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Renato Gonçalves Raposo, no 

presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, 

conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso.Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58996 Nr: 2475-21.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Celestino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Danilo Celestino de Oliveira, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 147 do Código 

Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, com implicações da Lei n.º 

11.340/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45278 Nr: 1067-63.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellingthon Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.Trata-se de denúncia oferecida pelo representante do 

Ministério Público em desfavor de Welingthon Ferreira Santos devidamente 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 

21 do Decreto Lei 3.688/1941, com as implicações da Lei 11.340/2006.O 

acusado foi regularmente citado (ref. 43), apresentou resposta a 

acusação em ref. 47, por intermédio de advogado nomeado, na 

oportunidade alegou preliminar de absolvição sumária do réu.Vieram-me 

os autos conclusos.Eis o relatório.Fundamento. Decido.Em que pese os 

argumentos trazidos a baila pela defesa do acusado, tenho que razão não 

lhe assiste, consoante passo a expor.A absolvição sumária está prevista 

no artigo 397, do Código de Processo Penal, que dispõe no seguinte 

termos:“Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafo, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar:I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude 

do fato;II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;III - que o fato narrado evidentemente não 

constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.”Não há nos autos 

elementos que demonstrem a existência de qualquer uma das causas de 

absolvição sumária do acusado.A mera possibilidade de aferição desta ou 

daquela causa de excludente de culpabilidade na defesa preliminar não é 

suficiente para, nesta fase processual, absolver sumariamente o 

réu.Desta feita, não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397, do CPP, indefiro o pedido de absolvição 

sumária formulado pela defesa.Em juízo de cognição sumária constato a 

plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos 

narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, 

bem como fortes indícios de autoria.Assim sendo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h00min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53218 Nr: 195-77.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Renato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, 

apresentou sua resposta à acusação em ref. 37, por meio de advogado 

nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 

2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 
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do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59480 Nr: 106-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, 

apresentou sua resposta à acusação em ref. 27, por meio de advogado 

nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 

2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55631 Nr: 940-57.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Burati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, 

apresentou sua resposta à acusação em ref. 29, por meio de advogado 

nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 

2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66352 Nr: 3202-43.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santos Giacomolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, 

apresentou sua resposta à acusação em ref. 26, por meio de advogado 

nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 

2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41338 Nr: 1086-40.2012.811.0022

 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): Valdemar Ferreira Gregório, Juliano Gomes de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 
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OAB:MT/6.435, Renato Gonçalves Raposo - OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Renato Gonçalves 

Raposo - OAB/MT nº 9822-B, para promover a defesa do Denunciado 

Valdemar Ferreira Gregório, bem como sua intimação da sentença de fls. 

224/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50020 Nr: 608-27.2015.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliety Pereira Lopes, AFL, EFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ageilton Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da devolução da carta precatória ref: 43, juntada sem a 

citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47435 Nr: 2018-57.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMM-M, KAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51353 Nr: 1159-07.2015.811.0022

 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: Eva Maria Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenicio Avelino Santos - 

OAB:MT/15525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67068 Nr: 332-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Souza Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, do inteiro teor da sentença ref: 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51126 Nr: 1069-96.2015.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Flavio Anjolete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, devendo 

emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada, conforme despacho Ref: 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70497 Nr: 1651-91.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSRG, AHSRGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, visto que ficou 

demonstrado nos autos a renda auferida pelo requerido e que entendo ser 

necessária o valor a serem pagos em favor dos menores a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 17 

de outubro de 2018, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68933 Nr: 1055-10.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financimento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA GOMES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MS, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da parte autora para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado e demais atos, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50842 Nr: 937-39.2015.811.0022

 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
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 PARTE AUTORA: Imobiliária Tókio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Severino Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Alves - OAB:9416

 Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista a ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada, conforme ref. 38, nos termos do 

artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil, APLICO à parte autora a 

multa de 2% (dois porcento) sobre o valor da causa, em benefício do 

Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DA MULTA, sob pena de inscrição em dívida 

ativa.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53678 Nr: 359-42.2016.811.0022

 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: ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.Trata-se de Ação de dissolução de união estável cumulada 

com partilha de bens e alimentos ingressada por EVERILDA CABRAL DA 

SILVA em face de SILDO PEDRO DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos.Regularmente citado (ref. 22/23), o requerido compareceu a 

audiência de conciliação de ref. 27, oportunidade em que as partes não 

lograram êxito em se conciliar.O requerido apresentou contestação em ref. 

28, postulando a compensação dos alimentos, eis que ambos os genitores 

detém a guarda de uns dos menores, bem como reconheceu o pedido de 

partilha com relação ao imóvel e requerendo improcedência do pedido de 

partilha dos bens móveis da ação.Por sua vez, a autora impugnou a 

contestação às ref. 37.Vieram-me os autos conclusos.EIS O SUCINTO 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Inicialmente, indefiro o pleito de 

realização de estudo psicossocial formulado pela autora em sua 

impugnação de ref.37, haja vista que os fatos arguidos não caracterizam 

alienação parental, bem como o referido pleito não faz parte do objeto 

desta ação.Não havendo preliminares suscitadas, impõem-se reconhecer 

que se encontram presentes os pressupostos processuais e a 

regularidade processual.Assim, por não vislumbrar qualquer irregularidade 

a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado.Nos termos do 

artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comporta julgamento 

antecipado da lide, fixo como ponto controvertido a comprovação:a) do 

início e o término de convivência em união estável havida entre as partes, 

com intenção mútua de constituição de família, eis que a declaração de 

união estável encostada na inicial não se presta como documento 

probatório a comprovar a união estável.b) de bens móveis adquiridos e as 

dívidas foram contraídas na constância da convivência 

matrimonial;Determino que se oficie a empresa empregadora do requerido 

para que tragam aos autos os últimos três holerites do requerido no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46732 Nr: 1737-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Candido de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito

 Cumpra-se a parte dispositiva da sentença, após, arquive-se o presente 

feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50028 Nr: 613-49.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito

 Cumpra-se a parte dispositiva da sentença, após arquive-se o presente 

feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41815 Nr: 88-38.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronides Salustiano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito

 Cumpra-se a parte dispositiva da sentença, após, arquive-se o presente 

feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53090 Nr: 141-14.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alves Rodrigues
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito

 Abre-se vista a representante do Ministério Público, para apresentar 

memoriais finais, logo em seguida, intime-se o advogado nomeado para 

proceder a defesa do réu para apresentar os memorais finais escritos

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64443 Nr: 2389-16.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito

 Tendo em vista que a sentença transitou em julgado, cumpridas 

formalidades exposta em sua parte dispositiva, arquive-se o presente feito 

com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51446 Nr: 1198-04.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Plever da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito

 Defiro a cota do Ministério Público de fls. 103.

Cumpra-se a decisão de ref. 110, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45700 Nr: 1318-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus do Carmo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Intima-se o réu da sentença proferida em ref. 57.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47228 Nr: 1916-35.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu de Jesus Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Cumpra-se a parte dispositiva da sentença, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48528 Nr: 152-77.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Intime-se novamente o advogado nomeado para proceder a defesa do réu 

para apresentar os memorais finais escritos, sob pena de revogação de 

sua nomeação e perda dos honorários advocatícios.

Transcorrido o prazo para a apresentação dos memorais, proceda-se a 

Sra. Gestora Judiciária a nomeação de uma novo advogado dativo para 

proceder a defesa do réu um dos nobres advogados militantes desta 

Comarca, intimando-o para apresentar os memorais finais escritos, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114367 Nr: 2809-71.2015.811.0028

 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: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT, Ilma Regima Figueiredo, Luís Antonio Vitório Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Petrolini Molitor - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935, Cláudio José de Assis Filho - Procurador do Estado - 

OAB:, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - OAB:16928/MT

 Por se tratar de medida urgente inerente à saúde da adolescente Maria 

Fernanda do Nascimento em risco de óbito, ACOLHO o pedido ministerial 

de alínea “a)” com fundamento no artigo 297 e 519 do Código de Processo 

Civil, pelo que DETERMINO sejam os requeridos INTIMADOS na pessoa do 

Secretario de Saúde do Estado de Mato Grosso e na pessoa da Secretária 

de Saúde do Município de Poconé, EM CARATER DE URGENCIA, para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpram INTEGRALMENTE a 

ordem constante na sentença de Ref. 242, sob pena de deferimento do 

bloqueio de verbas públicas e decretação de prisão civil. Após, 

CERTIFIQUE-SE da intimação, e VISTAS ao MP.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 71444 Nr: 1605-31.2011.811.0028

 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: AdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.51

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138694 Nr: 3465-57.2017.811.0028

 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: Bernardo Santana dos SAntos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para juntar nos autos, os documentos do 

requerimento administrativo para concessão de benefício previdenciário, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

INTIMANDO ainda, do inteiro teor do Laudo Pericial de ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120542 Nr: 1187-20.2016.811.0028

 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: CARLOS HENRIQUE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX COSTA DE QUEIROZ - 

OAB:18289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de recurso de 

ref.65

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140779 Nr: 4441-64.2017.811.0028

 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: SARA NATHALY DE CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimas Simões Franco Neto - 

OAB:18.838-E, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 28/29

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123436 Nr: 1932-97.2016.811.0028

 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 parte autora da juntada de ofício de ref.67

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129612 Nr: 4175-14.2016.811.0028

 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: Donato de Arruda e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref. 34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 2396-29.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria 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 ofício de ref. 77

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112096 Nr: 2157-54.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SANTANA ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 112096

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado do débito.

Após, conclusos para analise do pedido.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 60652 Nr: 1727-78.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Abelardo de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daberson Machado Batista - 

OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 
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Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 60652

DESPACHO

VISTOS,

Proceda-se o cumprimento do Provimento 14/2017 Corregedoria Geral de 

Justiça, devendo a serventia atentar-se aos valores das custas devidas 

pela parte.

Após, nada mais sendo requerido remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73449 Nr: 2113-74.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilda dos Santos Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 73449

DESPACHO

 VISTOS,

 Sobre a petição de ref. 101, verifica-se que na decisão de ref. 92, já 

foram analisadas os pedidos de litigância de má-fé condendando a autora 

ao pagamento de multa no valor de 2%sobre o valor atualizado da causa.

 Não havendo mais requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo 

conforme decisão de ref. 92.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159969 Nr: 4157-22.2018.811.0028

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159969

WENDER

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a notícia extraoficial de falecimento do idoso FLÁVIO 

CONHADO DE SOUZA, dê-se vista dos autos ao I.R Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 99603 Nr: 1630-39.2014.811.0028

 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: Maria Francisca Neves 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: Juliana Lopes de Sousa - 

Procuradora Federal - OAB:1706926-Mat.

 CÓDIGO: 99603

DESPACHO

 VISTOS,

Considerando a certidão de ref. 63, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117366 Nr: 322-94.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVC, LMCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, RCdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 117366

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a juntada do relatório de ref. 41, designo a audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias. Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 75444 Nr: 35-73.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Guerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciliane Guerra da Silva - 

OAB:15.011-B/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

MARCELO GUERRA DA SILVA dando-o como incurso nas sanções 

previstas nos arts. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 5º 

da Lei 11.340/06, que preveem a reprimenda de detenção de 3 meses a 3 

anos e de 1 a 6 meses, respectivamente.

O Promotor de Justiça se manifestou à fl. 113, requerendo a declaração 

de extinção de punibilidade estatal, com o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva, eis que já transcorreu o lapso temporal necessário.

É o necessário. Fundamento e decido.

Os crimes em exame possuem como pena in abstrato máxima o montante 

de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente. 

Analisado sob a égide do art. 109, inciso IV, do Código Penal, claramente 

se observa que o prazo prescricional é de 8 (oito) e 3 (três) anos.

 Considerando a data do recebimento da denúncia (16/03/2012), até a 

presenta data, já se passaram 8 (oito) anos; assim, verifico que os delitos 

restam prescritos, ex vi o art. 107, inciso IV e no art. 109, inciso IV e VI, 

ambos do Código Penal.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de MARCELO GUERRA DA SILVA, 

qualificado nos autos, o que faço com espeque no art. 107, inciso IV e no 

art. 109, inciso IV e VI, ambos do Código Penal.

Notifique-se. Intime-se.

Com a preclusão deste decisum, remeta-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116012 Nr: 3245-30.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caetano Gonçalves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a impugnação de ref.42

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84015 Nr: 2493-63.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reisomar Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Andre da Rosa 

Migueis - OAB:13848/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - 

OAB:19809/MT, Willian Prehl - OAB:12526/MT

 Intimar advogados do acusado para no prazo legal apresentarem os 

memorias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11660 Nr: 2398-77.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A . Da Silva & Alves da Silva LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Ney Ferreira Gomes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Ferreira Gomes 

Filho - OAB:4330/MT, Humberto Fernando Monteiro Ferreira - 

OAB:4.507

 INTIMANDO o Executado, na pessoa de seus procuradores judiciais, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78566 Nr: 1013-50.2012.811.0028

 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: JMdS, Fátima Balbina de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da sentença de fls. 108/109

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114815 Nr: 2907-56.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gutemberg Eubank de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17040/O, RENERIO DE CASTRO JUNIOR - OAB:5147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 INTIMANDO as partes de que os autos, foi encaminhado ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147262 Nr: 7645-19.2017.811.0028

 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: Genize Linete dos Santos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147262

DESPACHO

VISTOS,

Verifica-se a ausência do autor na perícia anteriormente designada. 

Considerando os princípios da economia processual, celeridade e 

eficiência, redesigno a perícia médica para o dia 09 de novembro de 2018, 

às 14h10min, a ser realizada nas dependências deste Fórum.

Consigne-se que a ausência do autor à perícia designada acarretará a 

improcedência da ação pela frustração da prova que lhe incumbia fazer 

do fato constitutivo do seu direito, quando da distribuição do respectivo 

ônus.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133512 Nr: 1369-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 CÓDIGO:133512

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o requerido foi decretado revel e na audiência de 

conciliação não foi possível acordo entre as partes quanto a pensão 

alimentícia, designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 16h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16356 Nr: 1398-71.2007.811.0028

 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: Silmonia Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 INTIMANDO as partes de que os autos, foi encaminhado ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do 

recurso interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16356 Nr: 1398-71.2007.811.0028

 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: Silmonia Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 INTIMANDO as partes de que os autos, foi encaminhado ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49781 Nr: 2415-74.2009.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcela Beatriz Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Vieira dos Santos, Luciana Dias Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O, Odila Zorzi - OAB:8619

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de recurso de 

ref.107
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49781 Nr: 2415-74.2009.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcela Beatriz Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Vieira dos Santos, Luciana Dias Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O, Odila Zorzi - OAB:8619

 CÓDIGO: 49781

DESPACHO

Intime-se o requerido, para querendo, apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com os 

cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34812 Nr: 1726-64.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmindo Ponoceno de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 CÓDIGO: 34812

DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se quanto a eventual manifestação, após, nada tendo sido 

requerido remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160551 Nr: 4386-79.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eluizabete de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 160551

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou o 

indeferimento do requerimento administrativo nem documentos suficientes 

até mesmo para evidenciar que a mesma laborou em zona rural, dessa 

forma, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não são 

suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ), INTIME-SE a parte 

Autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129949 Nr: 4370-96.2016.811.0028

 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: Sebastião Jose Monge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.R Clube Cidade Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897, WELBERT MAURO FERREIRA - OAB:13.334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 Código: 129949

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a petição de ref. 38, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de janeiro de 2019 às 13h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160477 Nr: 4346-97.2018.811.0028

 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: Joirce Viegas de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 160477

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou o 

indeferimento do requerimento administrativo, dessa forma, tendo em vista 

que os documentos acostados na inicial não são suficientes para a 

instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, nos termos do art. 321 

do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do 

CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41624 Nr: 265-23.2009.811.0028

 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: Juracema Jose 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: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 CÓDIGO: 41624

DESPACHO

VISTOS,

 Remetam-se os autos arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109024 Nr: 1368-55.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Celino 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: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - Procuradora Federal - OAB:0

 CÓDIGO: 56952

DECISÃO

VISTOS,

Considerando o transito em julgado, bem como o ofício já expedido (ref. 

58), cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo 
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de 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78540 Nr: 1043-85.2012.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlete Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156-MT, José Antônio 

Saldanha Pompeu Cardos - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 421533-8/2018 e 

Alvará nº 421525-7, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 13634 Nr: 1708-14.2006.811.0028

 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: Ana Romana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 421533-8/2018 e 

Alvará nº 421525-7, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87889 Nr: 1061-72.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Silva Arruda, Ney Gomes de Arruda, Adaci 

Conceição Miranda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Comunitário do Bairro Boa 

Esperança-Presid. Maria Jose da Costa Magalhães, Municipio de Poconé 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Nesse sentido, imprescindível a designação de nova audiência de 

instrução, a fim de proceder a oitiva das testemunhas JOÃO BOSCO DE 

OLIVEIRA E SILVA e REJANE APARECIDA ALMEIDA DA CRUZ, 

considerando que as demais já foram ouvidas ou homologada a 

desistência da oitiva delas.Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 30 de outubro às 16h30min.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 68958 Nr: 1092-63.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnildo Luiz Prolo, Joana Nedi Ferreira Prolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 426934-9/2018, 

faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar impugnação ou 

recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no prazo de 02 

(dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 133228 Nr: 1211-14.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Costa Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3009/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta que na resposta à acusação apresentada não há causas 

de absolvição sumária a serem apreciadas, designo audiência de 

instrução para o dia 22 de agosto de 2018, às 10h00, ocasião em que 

serão ouvidas as testemunhas em comum e realizado o interrogatório do 

réu.

Intime-se e notifique-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor 

Judiciário, que se houverem testemunhas residentes em outras comarcas, 

estas deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 68958 Nr: 1092-63.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnildo Luiz Prolo, Joana Nedi Ferreira Prolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 CÓDIGO:68958

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de pedido de habilitação nos próprios autos formulado pelos 

herdeiros necessários do autor Arnildo Luiz Prol, em virtude do seu 

falecimento.

Com o pedido juntaram a certidão de óbito do autor, bem como documentos 

hábeis à comprovação da qualidade de herdeiros necessários.

A autarquia ré concordou tão somente com a habilitação da viúva, Sra. 

Joana Nedi Ferreira Prolo, o que foi aceito pelos herdeiros.

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. 43, 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 
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requerentes como herdeiros necessários do de cujus.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de habilitação nos próprios autos, nos 

termos do artigo 687, do CPC.

Expeça-se novo alvará de levantamento em nome da viúva do de cujus, 

conforme requerido na petição de ref. 96.

Após, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16356 Nr: 1398-71.2007.811.0028

 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: Silmonia Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 Intimação da parte recorrida para no prazo legal, apresentar as 

Contrarrazões diante do Recurso interposto às Fls. 82.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112486 Nr: 2267-53.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 112486

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de ação de execução de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar proposta por em face de CLEIA MARIA DA SILVA em face de ISAEL 

DA COSTA.

O autor manifestou nos autos postulando pela desistência da ação, ref. 

33, 39.

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

advogado da parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, ante o benefício da AJ que ora defiro.

 Certifique- se quanto ao transito em julgado da sentença, após, 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CERIACO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 24/09/2018 as 08:20, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CERIACO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 24/09/2018 as 08:20, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012981-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA GERTRUDES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 26/09/2018 as 11:20, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012209-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ZENEIDE RONZANI ZANONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 26/09/2018 as 14:40, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012208-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDA HILARIA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 26/09/2018 as 16:10, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013169-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA PINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 26/09/2018 as 17:20, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012022-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LEIRIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 26/09/2018 as 17:50, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012962-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

DARIO MANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 26/09/2018 as 18:10, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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GONCALO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 26/09/2018 as 18:40, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012308-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESUS MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 26/09/2018 as 18:50, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012314-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DE LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer a audiência de conciliação designada 

para 26/09/2018 as 19:00, sala 06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015047-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por MARIA DE LOURDES ARRUDA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente 

que é titular da unidade consumidora n. UC 9096019, e, nos dias 07, 08, 11 

e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontram amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a unidade consumidora é abastecida por outra subestação, a qual não foi 

atingida pelo desabastecimento de energia elétrica noticiado, não havendo 

que se falar em dano moral. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015440-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARICE VIEIRA DA SILVA FERNANDES (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))

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por MARICE VIEIRA DA SILVA FERNANDES em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 3984648, e, 

nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a requerente na época do evento 

danoso – apagão, a requerente estava com a UC desligada. No relatório 

de consumo do cliente, consta que a UC permaneceu desligada durante o 

período de 01/2014 a 04/2017, razão pela qual deve-se julgar 

improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014270-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CRISTOVAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 02 de 

Outubro de 2018, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013177-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENCO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Da preliminar de Coisa Julgada A parte 

requerida em sede de contestação arguiu a PRELIMINAR DE COISA 

JULGADA com base no art. 485, V do CPC, tendo em vista que a parte 

requerente ajuizou ação idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível 

desta Comarca, sob o 8010943-48.2015.811.0028, no qual as partes 

entabularam acordo no valor de R$ 1.300,00. Consultando o sistema PJE 

constatou-se que as unidades consumidoras e as titulares são diferentes, 

razão pela qual deixo de acolher a preliminar, com base na não existência 

de coisa julgada. Mérito A reclamada, em sua defesa, afirma que o dito 

“Apagão” não configura dano moral passível de indenização, bem como a 
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ausência de pedido de providências na via administrativa. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012314-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ BRENNER (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Da preliminar de Coisa Julgada A parte 

requerida em sede de contestação arguiu a PRELIMINAR DE COISA 

JULGADA com base no art. 485, V do CPC, tendo em vista que a parte 

requerente ajuizou ação idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível 

desta Comarca, sob o número 8012315-95.2016.811.0028, no qual as 

partes entabularam acordo no valor de R$ 1.300,00. Consultando o 

sistema PJE constatou-se que as unidades consumidoras e os endereços 

são diferentes nas duas ações, razão pela qual deixo de acolher a 

preliminar, com base na não existência de coisa julgada. Mérito A 

reclamada, em sua defesa, afirma que o dito “Apagão” não configura dano 

moral passível de indenização, bem como a ausência de pedido de 

providências na via administrativa. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. Ab initio, 

convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as diretrizes 

consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação 

em exame é de consumo, porquanto a parte autora é destinatária final dos 

serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso se amolda aos 

ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e 

serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 
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moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014959-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LENIELSON BATISTA ARRUDA LANGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014959-11.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LENIELSON BATISTA 

ARRUDA LANGE REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO ANULATORIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por LENIELSON BATISTA ARRUDA LANGE em face do 

BANCO BRADESCARD S/A. Sustenta a requerente que foi surpreendida 

ao tomar conhecimento da existência de uma dívida no importe de R$ 

996,71, inscrita em 11/12/2014, a qual alega desconhecer a origem. 

Analisando a preliminar de Incompetência do Juizado Especial – 

Necessidade de Pericia datiloscópica: A requerente afirma na inicial 

desconhecer a origem do débito contestado. Porém o requerido 

apresentou como prova assinatura de cartão de crédito firmado pela parte 

requerente. Suscita a necessidade de pericia grafotécnica para 

averiguação das assinaturas no contrato de empréstimo, para o deslinde 

da causa, razão pela qual pugnou fosse o processo extinto, sem o 

julgamento do mérito, com base no art. 51, II da Lei 9.099/95. Diante dos 

documentos juntados na inicial e na contestação, nota-se que a assinatura 

exarada no documento trazido, como prova pela requerida se assemelha 

em muito, àqueles assinados na inicial (procuração e declaração), sendo 

dispensável a realização de pericial grafotécnica. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar e passo a análise do mérito. No que pese a parte 

reclamante alegar que desconhece a origem dos débitos em questão, a 

parte requerida, em contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade 

da cobrança por meio de prova robustas que indicam a existência e a 

validade do negócio jurídico. Comprova que há contrato firmado entre as 

partes e cartão de crédito ativo, que foi utilizado pela parte reclamante, 

originando a dívida em questão, referente a fatura em aberto desde março 

de 2015, no importe de R$ 996,71. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de ato ilícito, pois restou demonstrado a regularidade do 

contrato. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016923-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016923-39.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDILSON MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, proposta por Edilson Marques de 

Oliveira em face do BANCO ITAUCARD S/A. Sustenta a requerente que foi 

surpreendida ao tomar conhecimento da existência de uma dívida no 

importe de R$ 209,30, decorrente do contrato N° 0938964130, o qual alega 

desconhecimento. Analisando a preliminar de Incompetência do Juizado 

Especial – Necessidade de Pericia datiloscópica: A requerente afirma na 

inicial desconhecer a origem do débito contestado. Porém o requerido 

apresentou como prova assinatura de cartão de crédito firmado pela 

requerente com a requerida. Suscita a necessidade de pericia 

grafotécnica para averiguação das assinaturas no contrato de 

empréstimo, para o deslinde da causa, razão pela qual pugnou fosse o 

processo extinto, sem o julgamento do mérito, com base no art. 51, II da Lei 

9.099/95. Diante dos documentos juntados na inicial e na contestação, 

nota-se que a assinatura exarada no documento trazido, como prova pela 

requerida se assemelha em muito, àqueles assinados na inicial 

(procuração e declaração), sendo dispensável a realização de pericial 

grafotécnica. Razão pela qual REJEITO a preliminar e passo a análise do 

mérito. No que pese a parte requerente alegar que desconhece os débitos 

em questão, verifico que a parte requerida, em contestação logrou êxito 

em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de prova robustas que 

indicam a existência e a validade do negócio jurídico. Comprova que há 

contrato firmado entre as partes e cartão de crédito ativo, que foi utilizado 

pela parte reclamante, originando a dívida em questão, com débito atual em 

R$ 598,30. Dessa forma não há que se falar em inexistência de ato ilícito, 

pois restou demonstrado a regularidade do contrato. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, 
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Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012973-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EZANILDO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 16:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017145-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRINIU CIMIANA DE BARROS NEVES FIALHO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017145-07.2016.8.11.0028. REQUERENTE: IRINIU CIMIANA DE BARROS 

NEVES FIALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por IRINIU CIMIANA DE BARROS NEVES 

FIALHO em face do BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a requerente que 

foi surpreendida ao tomar conhecimento da existência de duas dívida no 

importe de R$ 1.080,09 (um mil e oitenta reais e nove centavos) e R$ 

188,44 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), as 

quais alega desconhecer. No entanto, a parte requerida, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de prova robustas 

que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. Comprova que 

há contrato firmado entre as partes e uma conta corrente ativa nos 

cadastros da requerida. Comprovante que a parte requerente firmou 

empréstimos, os quais ocasionaram a origem dos débitos em questão. 

Juntou comprovantes de cadastro assinados pela reclamante, os quais 

foram impugnadas sob a alegação de ter sido fraudado. Todavia, entendo 

que correspondem a assinatura do reclamante. Dessa forma não há que 

se falar em inexistência de ato ilícito, pois restou demonstrado a 

regularidade do contrato. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010848-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JERDSON MARCELO OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 16:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS (ADVOGADO(A))

MIRIAM LUCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000187-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MIRIAM LUCIA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS - ME, 

SICREDI CENTRO NORTE 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. Resta, 

portanto, prejudicada a tutela antecipada concedida pelo juízo (ID n. 

9346508), devendo ser revogada e restituído o caução (ID n. 9536977) 

nos autos. Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de 

conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, ANTE AO 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Por consequência, revogo a 

tutela antecipada (ID n. 9346508), restituindo à parte reclamante o caução 

consignado nos autos (ID n. 9536977). Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 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. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016055-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016055-61.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CICERO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/99, deixo de apresentar o relatório referente a presente 

demanda judicial e, passo a análise da demanda. Fundamento. DECIDO: A 

Lei Federal n. 9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, as 

quais devem receber interpretação diversa da dispensada às regras do 

Direito Processual comum, a fim de que seja alcançado o objetivo da 

referida Lei de prestar a atividade jurisdicional célere sem dispêndio às 

partes. Por essa razão, o art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial, conforme se transcreve: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou 

seu prosseguimento, após a conciliação; III - quando for reconhecida a 

incompetência territorial; IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 
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previstos no art. 8º desta Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação 

depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, 

falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo 

de trinta dias da ciência do fato.” (grifo nosso). Com efeito, infere-se dos 

autos, mormente da exordial que o endereço do autor é “Rua Centro, n. 

115, Centro, Nossa Senhora do Livramento - MT”, informação essa 

confirmada pelo comprovante de endereço acostado a exordial. Constato 

que a ação proposta no Juizado de Poconé/MT não mantém dissonância, 

pois se trata de local estranho a competência para solucionar a lide. 

Ademais, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) aprovou o 

Enunciado 89, com a seguinte redação: "A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." Sobre 

o tema trago a baila o seguinte julgado, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO 

ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - 

RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do 

FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis.” 3 - Recurso conhecido e 

provido.” (TJMT - RNEI, 1850/2011, REL. DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012). Ressalte-se que, a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as regras do art. 4º da 

Lei nº 9.099/1995. DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço a 

incompetência territorial no presente feito e, em consequência opino pela 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

51, III da Lei nº 9.099/95. 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. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011611-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAXWELLI DE SOUZA BONIFACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 16:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 908492, e, 

nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a requerente na época do evento 

danoso – apagão, a requerente estava com a UC sem consumo. No 

relatório de consumo do cliente, consta que a UC permaneceu sem 

nenhum consumo durante o período de 09/2011 a 09/2015. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Da preliminar de Ilegitimidade Ativa A parte 

requerida em sede de contestação arguiu a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA alegando que o requerente não é titular da unidade consumidora, 

trazendo aos autos documentos em nome de outro titular, porém que são 

de uma unidade consumidora diversa da que é objeto da presente ação. 

Na fatura juntada com a inicial, o autor comprova ser titular da unidade 

consumidora n. 399647. Razão pela qual deixo de acolher a preliminar, 

com base na não existência de ilegitimidade ativa. Mérito A reclamada, em 

sua defesa, afirma que o dito “Apagão” não configura dano moral passível 

de indenização, bem como a ausência de pedido de providências na via 

administrativa. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em 

análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a 

parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela 

qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos e serviços. Além disso, em se tratando de 

serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na 

forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por 

dano moral. Da análise das provas colacionadas aos autos, em especial 

das faturas juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor 

titular da unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 
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parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012143-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE DE ARRUDA OLIVEIRA E SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por JOANETE DE ARRUDA OLIVEIRA E SOUZA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 2125089, e, 

nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a requerente na época do evento 

danoso – apagão, a requerente estava com a UC sem consumo. No 

relatório de consumo do cliente, consta que a UC permaneceu sem 

nenhum consumo durante o período de 05/2014 a 12/2014. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014326-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PEREIRA LEITE (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)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

pedido de liminar proposta por VICENTE PEREIRA LEITE em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 224307, e, 

nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontram amparo. A requerida logrou êxito em 

demonstrar em sua contestação, provas de que o requerente na época do 

evento danoso – apagão, não era consumidor dos serviços, pois a 

referida UC somente foi ligada em 19/02/2015, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura do mês de 05/2015, posterior ao apagão, 

corroborando com a afirmação feita pela requerida em contestação. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. 

Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010810-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 716 de 791



desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

pedido de liminar proposta por CRISTIANE SANTOS PEREIRA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 21908258, 

e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontram amparo. A requerida logrou êxito em 

demonstrar em sua contestação, provas de que o requerente na época do 

evento danoso – apagão, não era consumidor dos serviços, pois a 

referida UC somente foi ligada em 25/08/2014, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura do mês de 07/2015, posterior ao apagão, 

corroborando com a afirmação feita pela requerida em contestação. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. 

Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014272-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LAURIANE PRADO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

outubro de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017363-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (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))

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por ANTONIA MARIA DA SILVA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente 

que é titular da unidade consumidora n. UC 401040, e, nos dias 07, 08, 11 

e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a requerente na época do evento danoso – apagão, a requerente estava 

com a UC desligada. No relatório de consumo do cliente, consta que a UC 

permaneceu desligada e sem nenhum consumo durante o período de 

05/2014 a 01/2016. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

GIULIANO ARAKEN SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por OZELIA PEREIRA DUARTE em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente 

que é titular da unidade consumidora n. UC 2126444, e, nos dias 07, 08, 11 

e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a requerente na época do evento danoso – apagão, a requerente estava 

com a UC desligada. No relatório de consumo do cliente, consta que a UC 

permaneceu desligada e sem nenhum consumo durante o período de 

11/2013 a 05/2014. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014462-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Mérito A reclamada, em sua defesa, afirma 

que o dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, 

bem como a ausência de pedido de providências na via administrativa. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 
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acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014941-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por JOSE MARIA LEITE DE ALMEIDA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte 

requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 9169202, e, nos 

dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a unidade consumidora é abastecida 

por outra subestação, a qual não foi atingida pelo desabastecimento de 

energia elétrica noticiado, não havendo que se falar em dano moral. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. 

Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012410-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA DA SILVA (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))

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por VERGINIA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente que é 

titular da unidade consumidora n. UC 1701937, e, nos dias 07, 08, 11 e 12 

de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a requerente na época do evento danoso – apagão, a requerente estava 

com a UC desligada. No relatório de consumo do cliente, consta que a UC 

permaneceu desligada durante o período de 01/2014 a 09/2016, razão 

pela qual deve-se julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 718 de 791



Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014984-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte 

requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 816422, e, nos dias 

07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento 

de energia elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando 

detidamente os autos, verifico que as pretensões do requerente não 

encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar em sua 

contestação, provas de que a requerente na época do evento danoso – 

apagão, a requerente estava com a UC desligada. No relatório de consumo 

do cliente, consta que a UC permaneceu desligada durante o período de 

10/2013 a 10/2014, razão pela qual deve-se julgar improcedente. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018735-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DEBORA RODRIGUES SILVERIO (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 25/09/2018 às 18:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012339-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

THIAGO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De 

acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.”. No presente caso, a 

parte reclamante foi devidamente intimada através de seu(sua) 

advogado(a), para comparecer à audiência designada, e não compareceu, 

conforme termo de audiência juntado aos autos. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência, ainda mais quando a parte 

Reclamante está devidamente assistida por advogado constituído. Além do 

que a Reclamante nada manifestou mesmo após a audiência. Em razão da 

parte reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação 

colacionada ao evento 10, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018735-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DEBORA RODRIGUES SILVERIO (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 24/09/2018 às 18:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018734-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA JOSEMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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 24/09/2018 às 18:10, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019131-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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 24/09/2018 às 18:20, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016838-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

 

VISTO, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se se Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por 

LAURENE RODRIGUES DA CUNHA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Narra a inicial que a 

requerente foi negativada pela reclamada por uma divida indevida, 

desconhece a divida inserida nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa 

e SPC) no valor de R$ 664,39 (seiscentos e sessenta e quatro reais e 

trinta e nove centavos) – contrato 816185222 inserida em 05/09/2015. 
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Afirma ainda, que não conhece a empresa requerida e desconhece 

qualquer transação nos valores indicado no extrato. Em sede de 

contestação, a requerida não logrou êxito em demostrar a legitimidade da 

cobrança. Em que pese trazer aos autos o que os referidos débitos é 

oriundos da cessão de crédito firmada com a BANCO DO BRASIL, não 

apresentou cópia do contrato que comprovaria a relação jurídica existente 

entre a reclamante e o Banco do Brasil, que teria cedido direitos 

creditórios, bem como seus demonstrativos financeiros ou a notificação 

da cessão ao consumidor, conforme exigido pelo Código Civil, tornando a 

cobrança indevida. Requer ainda na presente demanda a reparação por 

danos morais, em razão da negativação indevida. No que se refere ao 

quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que 

para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da 

vítima e nas suas relações sociais. Nesse particular, o Superior Tribunal 

de Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: 

Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato 

de haver inscrição anterior, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 05/09/2015, vislumbra-se nos autos outros registros datados 

de 14/07/2014 e 28/11/2014, meses antes da inserção dos débitos em 

discussão nos presentes autos, o que por si só já justificaria a negativa 

de indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra citado. 

Em acréscimo, denota-se que embora as inscrições desta lide não sejam 

legítimas, urge mencionar que passível de indenização é aquele dano 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência das provas 

acostadas aos autos e em decorrência da preexistência de inscrição 

legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral indenizável, 

pois, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o reclamante não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência do 

débito junto a parte requerida no valor de R$ 664,39 (seiscentos e 

sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) – contrato 816185222 e 

DETERMINAR a exclusão do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgãos de proteção ao crédito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela FernandesCampos Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010611-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DIRCE DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De 

acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.”. No presente caso, a 

parte reclamante foi devidamente intimada através de seu(sua) 

advogado(a), para comparecer à audiência designada, e não compareceu, 

conforme termo de audiência juntado aos autos. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência, ainda mais quando a parte 

Reclamante está devidamente assistida por advogado constituído. Além do 

que a Reclamante nada manifestou mesmo após a audiência. Em razão da 

parte reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação 

colacionada ao evento 10, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015579-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 24/09/2018, às 10h, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016919-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DO PRADO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016919-02.2016.8.11.0028. REQUERENTE: DOUGLAS HENRIQUE DO 

PRADO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. No que concerne aos danos morais, em análise à declaração 

juntada nos autos pela própria parte reclamante, verifica-se que esta 

possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer moralmente atingido 

aquele que possui outra restrição, como os noticiados no extrato do SPC. 

Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não lhe seria incomum. Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência dos débitos 

mencionado na inicial (R$ 101,37, datado de 08/09/2013, contrato: 
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090677587) e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016049-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Do julgamento antecipado O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FLORENCIO 

SEBASTIAO DA SILVA em face de VIVO S/a. Sustenta o requerente que 

foi surpreendia com a negativa do seu cadastro em loja do comércio local, 

em razão de restrição inserida pela requerida no valor de R$ 222,55 

(duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em 

10/11/2014 – contrato n. 0207744587. Afirma que a cobrança é indevida e 

que desconhece o valor apontado, em razão de não ter débito algum com 

a empresa. Destaque-se ainda que em contestação a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Em que pese 

a requerida esclarecer que houve a relação contratual, que houve vários 

pagamentos dos serviços prestados, juntou apenas telas sistêmicas 

visando alicerçar suas alegações, porém estas, por sua vez, não se 

prestam a comprovar os fatos por se tratar de prova unilateral. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência do 

débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da 

culpa da requerida por eventuais danos causados a requerente em razão 

da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, 

a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral 

puro não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise nos presentes autos, e 

que estas foram apresentadas no extrato da inicial. Nesse particular, o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte 

enunciado: Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Portanto, o fato de haver inscrição anterior e legítima, posto que a 

inscrição realizada pela requerida ocorreu em 10/11/2014, havendo no 

extrato juntado a exordial outro registro datado de 26/09/2011, meses 

antes da inserção do débito em discussão nos presentes autos, o que por 

si só já justificaria a negativa de indenização, com fundamento no 

enunciado de súmula supracitado. Em acréscimo, denota-se que embora a 

inscrição não seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é 

aquele dano consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial 

albergado pelos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade 

corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, 

sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: DECLARAR a inexistência do 

débito R$ 222,55 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), contrato n. 0207744587; bem como DETERMINAR a exclusão 

da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido 

débito, em nome da requerente; Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016173-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILINO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 24/09/2018, às 14h, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JONNY MAX DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

JONNY MAX DA SILVA em face de VIVO S.A. Sustenta o requerente que 

desconhece o valor apontado na cobrança, em razão de não ter qualquer 

relação com a empresa requerida, que foi surpreendia com a negativa do 

cadastro em razão da referida restrição. Relata que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome do requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 103,88 (cento e três reais 

e oitenta e oito centavos) – contrato 0231856216, inserida em 31/10/2015. 

Destaque-se ainda que em contestação a requerida não comprovou 

devidamente a relação jurídica entres as partes. Em que pese a requerida 

esclarecer que houve a relação contratual, esta juntou apenas telas 

sistêmicas visando alicerçar suas alegações, porem estas, por sua vez, 

não se prestam a comprovar suas alegações por se tratar de prova 

unilateral. Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da 

presente demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência 

dos débitos. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 
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direito ao pedido de cancelamento da negativação. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto 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. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 7.000,00 (sete 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, 

opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 

103,88 (cento e três reais e oitenta e oito centavos) – contrato 

0231856216; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos 

de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019438-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALEX JUNIOR GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019438-47.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ALEX JUNIOR GOMES 

RIBEIRO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTO, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se se AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXIXTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DPOR DANOS MORAIS, 

proposta por ALEX JUNIOR GOMES RIBEIRO, em face do BANCO 

ITAUCARD S/A. Sustenta o requerente, desconhecer o débito que ensejou 

a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Que teria 

sofrido prejuízos, pois ficou impedido de realizar transações comerciais 

em decorrência da negativação de seu nome, no valor de R$ 328,00 

(trezentos e vinte e oito reais) – contrato 000000630433563, inserida em 

16/08/2013. Que não fora notificado do referido débito. Corroborando com 

a inversão do ônus da prova trazida pelo Código de Defesa do 

Consumidor em vista da hipossuficiência técnica e econômica na qual o 

consumidor se encontra. A parte requerida, em sede de contestação, 

logrou êxito em demonstrar a validade e licitude da dívida, pois trouxe aos 

autos o contrato datado 29/08/2011 - Cédula de Credito Bancário - n° 

38910080, referente a um financiamento de moto CG 150 Fan – Honda – 

ano: 2011, no valor total de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), que 

consta devidamente assinado pelo auto, bem como copias de doc. 

pessoais. A operação foi realizada através da revenda Queiros Motos 

Cuiabá Ltda, a qual gerou a negativação, demostrando que a operação é 

lícita. A parte requerente por sua vez, nada comprovou somente 

alegações infundadas que não havia débitos com a requerida, não 

impugnou. Pelo simples manusear dos autos, verifica-se que não tem 

razão o requerente em exigir danos morais, tendo em vista que a 

requerida comprovou devidamente o débito existente, através do contrato 

que ensejou a negativação, após o inadimplemento da reclamante que não 

cumpriu com sua obrigação de quitar as parcelas. Assim, reconheço a 

cobrança da parcela pois o requerente não apresentou comprovantes de 

pagamentos e concluo que não existe qualquer dano a ser indenizado, 

pois, não é o objetivo da legislação pátria incentivar uma indústria do dano 

moral, mas reparar fatos que causem efetivamente um dano de ordem 

extrapatrimonial. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, o que faço julgar extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011854-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (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 25/09/2018, às 10h, na sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013156-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCIANO EVARISTO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta LUCIANO EVARISTO MARTINSem face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente 

que é titular da unidade consumidora n. UC 3510091, e, nos dias 07, 08, 11 

e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a Unidade Consumidor da requerente não sofreu com o apagão, trazendo 

aos autos comprovantes do fornecimento normal nesse período. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019154-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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 24/09/2018 às 18:30, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-47.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Do julgamento antecipado O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA em face de embratel tvsatv. 

Relata que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de 

R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos) – contrato 

129450867, inserida em 06/04/2015. Destaque-se ainda que em 

contestação a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que houve a 

relação contratual, que houve vários pagamentos dos serviços prestados, 

juntou apenas telas sistêmicas visando alicerçar suas alegações, porém 

estas, por sua vez, não se prestam a comprovar os fatos por se tratar de 

prova unilateral. Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação 

da presente demanda, não há outra alternativa, se não declarar a 

inexistência do débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, em 

se tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de sua 

extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal 

entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outras negativações anteriores a anotação em análise 

nos presentes autos, e que estas foram apresentadas no extrato da 

inicial. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição 

anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida ocorreu 

em 06/04/2015, havendo no extrato juntado a exordial outro registro 

datado de 02/09/2014, meses antes da inserção do débito em discussão 

nos presentes autos, o que por si só já justificaria a negativa de 

indenização, com fundamento no enunciado de súmula supracitado. Em 

acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge 

mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: DECLARAR a inexistência do 

débito R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos) – 

contrato 129450867; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos 

órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-40.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

AROLDO DE CAMPOS (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 25/09/2018, às 14h, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012453-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO MINAS NOVAS (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012453-28.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VIVALDO MINAS NOVAS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 
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conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 
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instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019127-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETTE ALVES DE ASSIS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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 24/09/2018 às 18:40, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012454-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012454-13.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ELIZETE MARIA GUIMARAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 
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serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019129-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 
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conciliação em 25/09/2018 às 08:00, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013595-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (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 26/09/2018, às 10h, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOAO DORILEO DE JESUS (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 26/09/2018 às 14h, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012686-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA ROBERTA DA COSTA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012686-25.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LEILA ROBERTA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 
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danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018556-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CARMINDO PONOCENO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 27/09/2018, às 10h, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012459-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEIZE ESTEVINA CARMO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012459-35.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LEIZE ESTEVINA CARMO E 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 
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recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 729 de 791



Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018984-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE ARRUDA MARQUES (REQUERENTE)

SERGIO PAULA ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 27/09/2018, às 14h, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017605-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANGELA DE FIGUEIREDO ROMAO (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 25/09/2018 às 17:20, sala 09.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000006-30.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. O 

requerido contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. No que concerne aos danos morais, em análise à declaração 

juntada nos autos pela própria parte reclamante, verifica-se que esta 

possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer moralmente atingido 

aquele que possui outra restrição, como os noticiados no extrato do SPC. 

Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não lhe seria incomum. Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, confirmando a tutela antecipada (ID n. 

8847813), bem como, para declarar a inexistência dos débitos mencionado 

na inicial (R$ 861,77, datado de 08/08/2016, contrato: 5052136362) e, 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte requerente das 

entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018768-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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 10h, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 18171 Nr: 422-30.2008.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Jorge Duarte e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomorrow Corretora e Assessoria de Credito, 

Banco Rural S/A, Extensão Acessoria de Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de 

Castro Maia - OAB:, Osmar Schneider - OAB:2152/MT, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117, Ricardo Benedito Duniz Carvalho - 

OAB:10.999, Weslen Sousa Silva - OAB:50.802

 CÓDIGO: 18171

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Certifique-se se houve manifestação quanto aos valores bloqueados às 

fls. 186.

Após, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono bem como o prazo de dois dias úteis após o decurso do prazo de 

recurso, nos termos do Provimento 68 do CNJ.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo.

Em que pese ao pedido de penhora online, constato que tal constrição já 

foi efetuada por este juízo, não havendo nos autos prova de fato novo 

que justifique novamente o deferimento da medida.

Dito isso, intime-se o reclamante a fim de que indique outros bens 

passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 18171 Nr: 422-30.2008.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Jorge Duarte e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomorrow Corretora e Assessoria de Credito, 

Banco Rural S/A, Extensão Acessoria de Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de 

Castro Maia - OAB:, Osmar Schneider - OAB:2152/MT, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117, Ricardo Benedito Duniz Carvalho - 

OAB:10.999, Weslen Sousa Silva - OAB:50.802

 INTIMAR parte autora do inteiro teor da decisão de fls. 206, bem como 

para indicar os dados bancários para expedição de alvará, conforme 

determinado na decisão de fls. 206.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21880 Nr: 2004-64.2011.811.0059

 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: Maria Jose Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO 

LOUREDO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

2004-64.2011.811.0059, Protocolo 21880, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64127 Nr: 955-12.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o retorno dos autos principais da instância superior (código 

18812).

Com a vinda, proceda-se o apensamento do presente feito a aquele e 

tornem conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44404 Nr: 360-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Lobo Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Januario de Sousa Lima, Lucimar 

Barbosa Lima, Izomar Barbosa Lima de Carvalho, Carlos Roberto Carvalho 

Oliveira, Francisco de Assis Barbosa, Edimar Barbosa Lima, Leidiane 

Barbosa Lima, Maria Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data compareceu em cartório a 

herdeira Leidiane Barbosa Lima - CPF 060.611.781-03, informando que 

não tem nenhuma objeção em relação ao pedido inicial, e manifestou 

concordância com o pedido da exordial. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57006 Nr: 1588-57.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO RAMOS DE BARROS

 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:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

face de MAXIMIANO RAMOS DE BARROS, ambos qualificados.

 Após regular trâmite processual a exequente anexou aos autos termo de 

acordo extrajudicial firmado com o executado, por conseguinte, pugnou 

pela extinção do feito, em face da obrigação satisfeita (ref. 36).

 É o necessário.

 Decido.

 Considerando o acima exposto homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes e, em 

consequência, julgo extinto o processo na forma do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.
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Custas e honorários nos termos acordado.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais.

 P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70592 Nr: 3771-64.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVENICIANO BISPO DE SOUZA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:MT 12.333

 (...).É o breve relato.Decido.Primeiramente, atento ao teor da petição retro 

(ref.30), compulsados os autos, extrai-se que, de fato, foi apresentada 

contestação na ref.10. Assim, em que pese o certificado na ref.27, não há 

prejuízo para requerida. Pois bem.Defiro a realização de prova pericial, 

assim, NOMEIO o Dr. Hernan Hernandez Lizarazu, para que realize a 

perícia médica na parte autora, o qual, no prazo de 10 (dez) dias, deverá 

informar a este juízo o local, dia e hora para comparecimento do 

periciando.Com a juntada das informações acima (local, data e horário), 

impulsione o Gestor Judiciário o presente feito, expedindo-se o necessário 

a fim de que a parte autora tome ciência da designação da perícia médica 

e compareça ao local. O laudo pericial deverá ser apresentado até 30 

(trinta) dias da data da realização da perícia.Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias.As partes já apresentaram quesitos (refs.10 e 12).Intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.São quesitos do 

juízo:A. O (a) autor (a) apresenta lesões em membros ou funções 

corporais, com perdas anatômicas ou funcionais, causadoras de 

invalidez? Em caso positivo, em que membro(s) e/ou função(ões)? B. Essa 

invalidez é permanente?C. A invalidez, se permanente, é total ou parcial? 

D. Se parcial, é completa ou incompleta? E. Se incompleta, a perda é de 

repercussão intensa, em grau médio ou leve? F. Existem sequelas 

residuais?G. Existe nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de 

trânsito noticiado no processo?Intime-se o médico da presente 

decisão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70472 Nr: 3689-33.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Natal da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:MT 

8506-A

 Decisão

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por JOSE 

NATAL DA SILVA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificados nos autos.

 Recebida a inicial foi designada audiência de conciliação (ref.04), que 

resultou inexitosa (ref.12).

 Contestação apresentada na ref.15 e impugnação na ref.20, oportunidade 

em que pugnaram pela realização de prova pericial.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Defiro a realização de prova pericial, assim, NOMEIO o Dr. Hernan 

Hernandez Lizarazu, para que realize a perícia médica na parte autora, o 

qual, no prazo de 10 (dez) dias, deverá informar a este juízo o local, dia e 

hora para comparecimento do periciando.

Com a juntada das informações acima (local, data e horário), impulsione o 

Gestor Judiciário o presente feito, expedindo-se o necessário a fim de que 

a parte autora tome ciência da designação da perícia médica e compareça 

ao local.

 O laudo pericial deverá ser apresentado até 30 (trinta) dias da data da 

realização da perícia.

Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

As partes já apresentaram quesitos (refs.15 e 20).

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

São quesitos do juízo:

A. O (a) autor (a) apresenta lesões em membros ou funções corporais, 

com perdas anatômicas ou funcionais, causadoras de invalidez? Em caso 

positivo, em que membro(s) e/ou função(ões)?

 B. Essa invalidez é permanente?

C. A invalidez, se permanente, é total ou parcial?

 D. Se parcial, é completa ou incompleta?

 E. Se incompleta, a perda é de repercussão intensa, em grau médio ou 

leve?

 F. Existem sequelas residuais?

G. Existe nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito 

noticiado no processo?

Intime-se o médico da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70830 Nr: 3847-88.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Decisão

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

RODRIGUES DA SILVA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificados nos autos.

Recebida a inicial foi designada audiência de conciliação (ref.04), que 

resultou inexitosa (ref.29).

 Contestação apresentada na ref.17 e impugnação na ref.40, oportunidade 

em que pugnaram pela realização de prova pericial.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Defiro a realização de prova pericial, assim, NOMEIO o Dr. Hernan 

Hernandez Lizarazu, para que realize a perícia médica na parte autora, o 

qual, no prazo de 10 (dez) dias, deverá informar a este juízo o local, dia e 

hora para comparecimento do periciando.

Com a juntada das informações acima (local, data e horário), impulsione o 

Gestor Judiciário o presente feito, expedindo-se o necessário a fim de que 

a parte autora tome ciência da designação da perícia médica e compareça 

ao local.

 O laudo pericial deverá ser apresentado até 30 (trinta) dias da data da 

realização da perícia.

Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

As partes já apresentaram quesitos (refs.17 e 40).

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

São quesitos do juízo:

A. O (a) autor (a) apresenta lesões em membros ou funções corporais, 

com perdas anatômicas ou funcionais, causadoras de invalidez? Em caso 

positivo, em que membro(s) e/ou função(ões)?

 B. Essa invalidez é permanente?

C. A invalidez, se permanente, é total ou parcial?

 D. Se parcial, é completa ou incompleta?

 E. Se incompleta, a perda é de repercussão intensa, em grau médio ou 

leve?

 F. Existem sequelas residuais?
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G. Existe nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito 

noticiado no processo?

Intime-se o médico da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66951 Nr: 2063-76.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA CRISTINA VIEIRA - MERCANTIL 

HORIZONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese a informação de ref. 32, a qual informa a transação 

realizada entre as partes, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

dias, anexar aos autos acordo pactuado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75122 Nr: 5750-61.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Rodrigues de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO BARBOSA DA ROCHA, ARACELIA 

COSTA GOMES, DÊNEDES BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, foi feito o Ofício no 

SERASAJUD, nos termos deliberado por este Juízo, tendo sido distribuido 

com o número 534208/2018. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Nos autos e termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, 

impulsiono os autos para, intimar a parte autora, para providenciar o 

pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 338,30 

(trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para cumprimento do 

mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pela Central de 

Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55940 Nr: 958-98.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEND TUDO FAST SHOP, Nelson Ferreira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que compulsando os presentes autos, 

constato que até a presente data, não consta a juntada da resposta do 

Ofício expedido nestes autos supra, endereçado e entregue ao Cartório 

de Registro de Imóveis desta Comarca. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55983 Nr: 988-36.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A DA SILVA COMERCIO ME, Espolio de 

Orisvaldo Aparecido da silva

 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:

 Considerando a certidão de ref. 66, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, informar o endereço atualziado dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000635-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI (ADVOGADO(A))

GEIS LUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO LUIZ PERONDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000635-71.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GEIS LUZ DA SILVA REQUERIDO: ARIOVALDO LUIZ 

PERONDI Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte autora 

promova a emenda à exordial, haja vista a imprescindibilidade da 

assinatura de ambos os cônjuges na petição, nos moldes do artigo 731 do 

Código de Processo Civil. Sendo sanada a irregularidade, abra-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para manifestação no prazo 30 (trinta) 

dias, haja vista que a lide incide sobre interesses de incapazes. De outro 

viés, decorrido sem manifestação o prazo assinalado, tornem os autos 

conclusos para extinção do feito. Porto Alegre do Norte/MT, 06 de agosto 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000667-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. A. V. (ADVOGADO(A))

L. N. B. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000667-76.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LIANCI NICOLAU BASILIO SOUZA REQUERIDO: ADÃO 

PEREIRA DE SOUZA Aqui se revela ação de divórcio litigioso, ajuizada por 

LIANCI NICOLAU BASILIO SOUZA em face de ADÃO PEREIRA DE SOUZA. 

Preliminarmente, defiro à requerente os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. De outro 

norte, considerando que a parte requerente afirmou estar separada de 

fato do requerido há mais de 10 (dez) anos, não sabendo precisar seu 

paradeiro, deverá a Secretaria Judicial expedir o necessário para citar a 

parte requerida por edital, nos termos do artigo 257, II, do Código de 

Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido sem 

manifestação o prazo para resposta, abra-se vistas à Defensoria Pública 

para que, havendo possibilidade, apresente resposta escrita, no prazo de 

30 (trinta) dias. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações. 

Porto Alegre do Norte/MT, 06 de agosto de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANA CARLA TORRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000629-64.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JORDANA CARLA TORRES DA SILVA Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

úteis para que a parte autora apresente prova pré-constituída da mora do 

requerido, eis que nos autos consta, apenas, uma notificação formulada 

pela parte autora, sem haver, contudo, comprovação de que esta foi 

devidamente remetida e recebida pelo devedor. Frise-se que eventual 

inércia ensejará na extinção do feito. Porto Alegre do Norte/MT, 06 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000658-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. A. V. (ADVOGADO(A))

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. U. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000658-17.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARINES ALVES DE SOUZA REQUERIDO: MOISES 

UDÉRCIO GOMES DA SILVA Aqui se revela ação de divórcio litigioso, 

ajuizada por MARINES ALVES DE SOUZA SILVA em face de MOISÉS 

UDÉRCIO GOMES DA SILVA. Preliminarmente, defiro à requerente os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerente afirmou 

estar separada de fato do requerido há mais de 10 (dez) anos, não 

sabendo precisar seu paradeiro, deverá a Secretaria Judicial expedir o 

necessário para citar a parte requerida por edital, nos termos do artigo 

257, II, do Código de Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido sem manifestação o prazo para resposta, abra-se vistas à 

Defensoria Pública para que, havendo possibilidade, apresente resposta 

escrita, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, volvam-me os autos conclusos 

para deliberações. Porto Alegre do Norte/MT, 06 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000678-08.2018.8.11.0059

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:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS (RÉU)

R. M. P. SANTOS - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000678-08.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL S.A R. M. P. SANTOS - 

ME e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono o presente 

feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue um depósito identificado com o 

número do processo referente a condução dos oficiais de justiça até o 

endereço dos requeridos na zona 02 centro, considerando que foi 

recolhido por equivoco, uma diligencia, para a zona 01. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Porto Alegre do Norte, 21 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49399 Nr: 5091-57.2013.811.0059

 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: Paulo Estevão Rodrigues de Queiroz, Janne Cleia 

Ferreira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercília Dias de Abreu, Núbia Santos Souza, 

Vanda Maria Morais Moreira, Vanderly Moraes Moreira, Irany Moraes 

Moreira, Vandi Moraes Moreira Wanderley, Noraci Moraes Moreira, Nely 

Morais Moreira, Lindomar Moraes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que compulsando os autos 

constatei que até a presente data, não há informação nos autos sobre a 

citação dos confinantes referentes ao mandado de citação de fl.116, 

expedido em 10 de junho de 2014, assim Impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para recolher as custas das diligencias do oficial de 

justiça, sendo 3 diligencias na cidade de porto alegre do norte e 01 para 

cidade de confresa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52415 Nr: 2074-76.2014.811.0059

 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): Nilson Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILSON PEREIRA LIMA, Cpf: 

14158884853, Rg: 856954, Filiação: Manoel Pereira Lima e Emira Pincivale 

Lima, data de nascimento: 11/07/1936, brasileiro(a), casado(a), fazendeiro 

/ ex prefeito, Telefone 93-9-9636-5291. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente ingressou em Juizo com presente Ação 

Civil Pública de Ressarcimento ao Erário Público (com pedido liminar de 

indisponibilidade de bens) em desfavor do requerido.

Despacho/Decisão: Processo nº 2074-76.2014.811.0059 (Código: 

52415)Aqui se tem ação civil pública por improbidade administrativa, 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de NILSON 

PEREIRA LIMA.Tentada a notificação pessoal do requerido, restaram as 

diligências frustradas, razão pela qual foi procedida citação editalícia.Após 

o decurso de prazo sem apresentação de defesa, a Defensoria Pública, 

como curadora especial, aportou aos autos defesa por negativa geral dos 

fatos.É o relatório. Decido.Compulsando os autos, verifica-se que o ato 

ímprobo supostamente praticado pelo demandado será averiguado no 

momento da instrução processual. Nesse sentido:“APELAÇÃO — AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — 

REJEIÇÃO DA INICIAL — IMPOSSIBILIDADE — ABUNDANTE PROVA 

INDICIÁRIA DA EXISTÊNCIA DE CONDUTAS ÍMPROBAS. Presente prova 

indiciária da existência de condutas ímprobas, imprescindível é o 

recebimento da inicial, visto que “havendo indícios bastantes da existência 

do ato ímprobo historiado pelo Parquet autor, o encaminhamento judicial 

deverá operar em favor do prosseguimento da demanda” (STJ, AgInt no 

AREsp 858446/MG).Recurso provido. (Ap 158449/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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COLETIVO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

07/05/2018)”Portanto, verifica-se a potencialidade concreta dos fatos que 

demandam pertinência objetiva para apreciação e resolução da ação, na 

forma postulada pelo Ministério Público. Deste modo, ante os indícios de 

improbidade administrativa vislumbrados nesta fase de cognição sumária, 

deve ser possibilitado à ambas as partes o devido contraditório e ampla 

defesa. Com efeito, recebo a petição inicial, nos termos do artigo 17, §9º, 

da Lei de improbidade Administrativa. Cite-se o requerido, através de 

edital, para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Decorrendo in 

albis o prazo legal, remetam-se os autos à Defensoria Pública.Após, 

intime-se o Município de Porto Alegre do Norte/MT para apresentar 

manifestação e, em seguida, abre-se vista ao Ministério Público. Porto 

Alegre do Norte/MT, 1º de agosto de 2018.Marcos André 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, Jonathas Costa 

Guimaraes, digitei.

Porto Alegre do Norte, 21 de agosto de 2018

Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41473 Nr: 1199-77.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neto Lopes - ME, João Neto Lopes, 

Rogélia Brandão da Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1199-77.2012.811.0059 (código 41473)

Aqui se tem ação movida por Banco do Brasil S/A em face de João Neto 

Lopes e Outros, em que se cobra valores relativos a contrato de 

arrendamento mercantil.

Citado por edital, a parte requerida deixou decorrer ‘in albis’ o prazo para 

apresentação de defesa, razão pela qual os autos foram remetidos à 

Defensoria Pública como curadora especial do réu, tendo sido 

apresentada contestação por negativa geral.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Embora o curador especial tenha apresentado contestação por negativa 

geral e, na resposta apresentada, constar também protesto para que seja 

invertido o ônus probatório.

O acolhimento do pedido para inverter ônus probatório mostra-se inviável. 

Isso porque o mero fato de ser apresentada reposta por negativa geral 

não implica inversão do ônus da prova, pois a negativa geral tem a função 

apenas de evitar as consequências danosas da revelia, mas não carrega, 

por si só, o efeito de prova pré-constituída. Isso implica que, apesar de o 

curador ter a prerrogativa de defesa por negativa geral, ainda lhe resta o 

ônus probatório quanto ao mérito da pretensão deduzida.

Nesse trilhar, se a defesa por negativa geral tem a função de impedir o 

reconhecimento da revelia porque tem o mesmo efeito da impugnação 

específica, a distribuição do ônus da prova ainda está regida pelo regime 

jurídico do direito discutido nos autos.

No caso dos autos, tem uma demanda cujo objeto está regido pela relação 

de consumo e consta como autora o fornecedor de produtos e serviços. 

Nesse sentido, não há que se falar em inversão do ônus da prova, 

considerando a natureza do direito revelada nos autos e relação jurídica 

espelhada. Assim, a distribuição do ônus da prova se opera “ope legis”.

Fixo prazo de 15 dias para as partes possam especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir.

Porto Alegre do Norte/MT, 4 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14752 Nr: 1214-51.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Aparecida Valerio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Nas certidões de dívida ativa contida nas folhas 69/73, consta que as 

dívidas venceram nos anos de 1999/2001. A data de propositura da 

execução foi em 02/06/2009, ou seja, o lapso temporal entre o vencimento 

da dívida mais nova e o protocolo da inicial da presente ação foi de quase 

09 (nove) anos. Assim, tendo em vista que os créditos tributários 

executados nos autos foram atingidos pelo instituto da prescrição, esta 

deve ser decretada de ofício por este juízo, nos termos da súmula 409 do 

STJ: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da 

ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Isto posto, 

diante da prescrição material dos créditos tributários ocorrida antes da 

propositura da execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 924, I c/c artigo 487, II, ambos do NCPC. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. C. Porto Alegre do Norte/MT, 01 de dezembro de 2017. 

Marcos André Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19775 Nr: 466-48.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Damaceno Ribeiro, Rosilene Pereira de 

Oliveira, Odair Pereira de Jesus, Maria Francisca Sousa, Simone Henrique 

Alves da Silva, Bonifácio da Costa Guedes, Adailton Pereira Rodrigues, 

Emival Soares da Cruz, Selma Silva Martins, Erismar Pereira da Silva, 

Dersuita Maria Magalhães, Benedito Candido da Silva, Wander Pereira 

Dias, Jeane Alves de Souza, Raiula Gomes Maciel, Aparecida Barboza da 

Silva, Dayele Ferreira Cruz de Carvalho, Ivan Galdino da Silva, Lazaro 

Monteiro Venceslau, Maria Angelita Alves Dativo, Carlos Humberto dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, este Juízo determinou que a parte autora manifestasse 

interessa no prosseguimento do feito, pois, haveria, no Juízo, outra 

demanda com o mesmo objeto e partes. Consta ainda que o este Juízo 

vem promovendo a intimação da parte autora com essa finalidade desde 

2014, mas, até o momento, não há qualquer evidência de manifestação.

Decido

Assim, o feito merece extinção com fundamento no artigo 485, V do 

Código de Processo Civil.

Além do mais, os autos relam que a autora não se manifesta nos autos 

desde 2014, mesmo depois de regularmente intimada.

O interesse público, umas das vertentes do interesse processual, rege o 

processo judicial. Isso porque, a existência do processo judicial e seu 

hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, dentre outros vários 

motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, trazendo enormes 

dispêndios de dinheiro e força de trabalho públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte autora não comparece aos autos depois 

de quase 11 anos, mesmo tentada a intimação pessoal, por mandado, 

nada se logra.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, V e VI, in fine, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41867 Nr: 1596-39.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVdJS, WLdSS, WSdS, WSdS, WSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui se tem ação de execução de alimentos, ajuizada por MARIA 

VALDIRENE DE JESUS SILVA em face de EVANGELISTA INÁCIO DOS 

SANTOS.

A demanda foi ajuizada em 19/06/2012, sendo que, em 26/09/2012, o 

executado compareceu perante a Secretaria Judicial apresentando 

comprovante de pagamento do débito exequendo.

Após, a parte exequente foi instada diversas vezes a se manifestar, 

contudo, quedou-se inerte, tendo aduzido, em 13/01/2016, que o 

executado teria, novamente, se tornado inadimplente com as obrigações.

Por conseguinte, este Juízo instou a requerente a se manifestar para que 

indicasse o endereço atualizado do demandado, tendo ocorrido, inclusive, 

intimação pessoal.

Até a presente data não há manifestação.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que a parte autora não promoveu o 

prosseguimento do feito, tendo deixado de apresentar o endereço do 

executado, informação indispensáveis ao prosseguimento do feito.

Tal situação caracteriza desídia por parte da promovente da ação.

Outrossim, o interesse público, umas das vertentes do interesse 

processual, rege o processo judicial. Isso porque, a existência do 

processo judicial e seu hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, 

dentre outros vários motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, 

trazendo enormes dispêndios de dinheiro e força de trabalho públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte não se manifesta há mais de 02 (dois) 

anos, deixando de promover o prosseguimento do feito.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, in fine, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais.

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42819 Nr: 2557-77.2012.811.0059

 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: Wagner Lopes Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Raul Calixto, Deuzilia Pereira Almeida, 

Jandira Tavares Batista Borguettis, Raimundo Batista de Jesus, Maria do 

Socorro Alves dos Santos, Antonio Galdino Pereira da Silva, Edvan 

Tavares Batista, vulgo "Negão", Jonas Pinto de Oliveira, Euvaldo Tavares 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na 

inicial, tornando definitiva a liminar concedida às folhas 132/133, para 

manter a proteção possessória do autor em face do esbulho sofrido, bem 

como, em face de inércia do autor em se manifestar acerca do despacho 

de fl. 149, DETERMINO a desistência da ação em relação ao requerido 

Edvan Tavares Batista. Condeno os réus citados, cada um na proporção 

que lhes couber, ao pagamento das custas e taxas processuais, bem 

como ao pagamento ao advogado do autor dos honorários advocatícios no 

montante equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser 

apurada em liquidação.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquive-se, com as cautelas de praxe.P. R. I. C.Porto Alegre do Norte/MT, 

15 de janeiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10703 Nr: 1061-86.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM, VPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Maria Cícero de Sá 

Soares - Def. Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Alimentos

Exequente: Victor Pereira Machado

Executado: Edmar Santos Pereira da Silva

Autos nº: 1061-86.2007.811.0059 (Código: 10703)

SENTENÇA

Victor Pereira Machado, representado por sua genitora Maria Sonia 

Machado propôs a presente ação de execução de alimentos em desfavor 

de Edmar Santos Pereira da Silva.

O executado não foi localizado para ser citado.

Expedido mandado de prisão em face do executado, este foi cumprido em 

28/07/2015.

Instada a se manifestar a Defensoria Pública pugnou pela extinção do 

feito, tendo em vista a maioridade superveniente do exequente, bem como 

pela a impossibilidade de se manter contato com a parte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que em que pese ter sido expedido e cumprido 

mandado de prisão em desfavor do executado, não há notícia nos autos 

de que a obrigação alimentar tenha sido devidamente quitada.

A parte exequente sequer manteve contato com o seu representante legal 

para acompanhar o processo e manter o seu endereço atualizado.

 Outrossim, o interesse público, umas das vertentes do interesse 

processual, rege o processo judicial. Isso porque, a existência do 

processo judicial e seu hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, 

dentre outros vários motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, 

trazendo enormes dispêndios de dinheiro e força de trabalhos públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte, decorridos mais de 01 (um) ano, não 

promove qualquer impulsionamento efetivo.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Após o transito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20949 Nr: 1472-90.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSC, MAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus César Mesquita - 

OAB:5.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Alimentos

Exequente: Mathus Além Pereira Cardoso

Executado: Marcos Além Pereira Cardoso

Autos nº: 1472-90.2011.811.0059 (Código: 20949)

SENTENÇA

Mathus Além Pereira Cardoso, representado por sua genitora Rosinei da 

Silva Cardoso propôs a presente ação de execução de alimentos em 

desfavor de Marcos Além Pereira Cardoso.

O executado foi citado e efetuou o pagamento de três prestações 

alimentícias em atraso, referentes aos meses de abril, maio e junho de 

2011.

Por conseguinte, a parte exequente informou a inadimplência do 

executado a partir do mês de julho de 2011.

 Expedida Carta Precatória para nova intimação do executado, sobreveio 

certidão do Oficial de Justiça informando a sua não localização.

A parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a não localização 

do executado no endereço indicado, mas nada disse.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que não há notícia nos autos de que a obrigação 

alimentar remanescente tenha sido devidamente quitada.

A parte exequente, apesar de devidamente intimada para apresentar novo 

endereço da parte ré, se quedou inerte.

Outrossim, o interesse público, umas das vertentes do interesse 

processual, rege o processo judicial. Isso porque, a existência do 

processo judicial e seu hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, 

dentre outros vários motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, 

trazendo enormes dispêndios de dinheiro e força de trabalhos públicos.
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Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte, decorrido quase 01 (um) ano, não 

promove qualquer impulsionamento efetivo.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Após o transito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22139 Nr: 2388-91.2010.811.0049

 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: Luiz Alfredo Feresin de Abreu, Eli da Silva Lopes Abreu, 

Maria de Fátima Gomes Ferreira, Rosiane Gomes Costa Lima, Flávio 

Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gomes Costa, Ana Paula Pires 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joviano Carneiro Filho - 

OAB:1829/GO, Luiz Alfredo Feresin de Abreu - OAB:7241/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Soares Branquinho - 

OAB:89298/MG, Darlan Gomes de Aguiar - OAB:1625 - TO, Suelene 

Garcia Martins - OAB:4605 -TO

 Autos n. 2388-91.2010.811.0059 (código 22139)

Aqui se tem ação proposta por Luiz Alfredo Feresin de Abreu e Outros em 

face de Marcelo Gomes Costa e Outros em que se buscou 

reconhecimento judicial de posse sobre imóvel.

As partes disseram que houve transação na esfera extrajudicial 

apresentaram desistência da demanda.

Decido

O processo deve extinto.

É direito das partes revogar a demanda

Em face do que foi dito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA E EXTINGO este 

feito, sem resolução do mérito, nos termo do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 16 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45783 Nr: 1588-28.2013.811.0059

 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: Rosangela Rodrigues dos Santos, Marcos Eduardo 

Santos de Oliveira, Lucas Daniel Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE Guedes Montel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1588-28.2013.811.0059 (código 45783)

Aqui se tem ação proposta por Rosângela Rodrigues dos Santos e Outros 

em face de Espólio de Guedes Montel de Oliveira em que se buscou o 

processamento de inventário de bens de pessoa falecida.

A parte autora foi intimada, tanto por meio da Imprensa Oficial, quanto por 

mandado, para manifestar-se quanto à exigência de tributo pedida pelo 

Estado de Mato Grosso. A última intimação foi em 5 de julho de 2016, sem 

que, até a esta data, tenha manifestado-se.

Decido

O interesse público, umas das vertentes do interesse processual, rege o 

processo judicial. Isso porque, a existência do processo judicial e seu 

hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, dentre outros vários 

motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, trazendo enormes 

dispêndios de dinheiro e força de trabalho públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte autora não comparece aos autos há 

quase 2 anos, mesmo depois de devidamente intimada.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, VI, in fine, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 16 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20103 Nr: 767-92.2011.811.0059

 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: Josias Rodrigues dos Santos

 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:

 Autos 767-92.2011.811.0059 (código 20103)

Aqui se tem ação proposta por Josias Rodrigues dos Santos em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se buscou benefício 

previdenciário.

Este Juízo determinou à parte autora a demonstração de que o benefício 

foi indeferido na via administrativa, tendo a parte autora pedido a extinção 

do processo.

Decido

A sistemática estabelecida pelos tribunais superiores preconiza que o 

prévio indeferimento de requerimento administrativo dos benefícios 

previdenciários é condição para propositura de ações judiciais com a 

mesma finalidade.

Já estando proposta a demanda, estabelece-se prazo para que o autor 

promova tal diligência e, se não houver atendimento, é caso de extinção 

do feito.

Tendo sido intimada para tanto, mas não tendo demonstrado que 

promoveu o requerimento administrativo, merece extinção o presente feito.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 13 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14752 Nr: 1214-51.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Aparecida Valerio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Isto posto, diante da prescrição material dos créditos tributários ocorrida 

antes da propositura da execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, I c/c artigo 487, II, ambos do 

NCPC.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquive-se, com as 

cautelas de praxe.P. R. I. C.Porto Alegre do Norte/MT, 01 de dezembro de 

2017.Marcos André SilvaJuiz Substituto

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000667-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. A. V. (ADVOGADO(A))

L. N. B. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE AV. RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 
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TELEFONE: (66) 35691216 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS 

Nº 1000667-76.2018.8.11.0059 ESPÉCIE: [Dissolução] PARTE AUTORA: 

Nome: LIANCI NICOLAU BASILIO SOUZA Endereço: AVENIDA GETÚLIO 

VARGAS, 346, CHÁCARA DO CHICO DA LONDRINA, SETOR BURITI, 

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 CITANDO(A): Nome: 

ADÃO PEREIRA DE SOUZA Endereço: desconhecido VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de quinze (15) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecer desde logo o rol de testemunhas e documentos, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular, RESUMO DA INICIAL:Aqui se revela ação 

de divórcio litigioso, ajuizada por LIANCI NICOLAU BASILIO SOUZA em 

face de ADÃO PEREIRA DE SOUZA. DESPACHO: Aqui se revela ação de 

divórcio litigioso, ajuizada por LIANCI NICOLAU BASILIO SOUZA em face 

de ADÃO PEREIRA DE SOUZA. Preliminarmente, defiro à requerente os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. De outro norte, considerando que a parte 

requerente afirmou estar separada de fato do requerido há mais de 10 

(dez) anos, não sabendo precisar seu paradeiro, deverá a Secretaria 

Judicial expedir o necessário para citar a parte requerida por edital, nos 

termos do artigo 257, II, do Código de Processo Civil, com o prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido sem manifestação o prazo para resposta, abra-se 

vistas à Defensoria Pública para que, havendo possibilidade, apresente 

resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberações. , 21 de agosto de 2018 Assinado 

Digitalmente JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000658-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. A. V. (ADVOGADO(A))

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. U. G. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE AV. RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS 

Nº 1000658-17.2018.8.11.0059 ESPÉCIE: [Dissolução] PARTE AUTORA: 

Nome: MARINES ALVES DE SOUZA Endereço: Distrito de Nova Floresta, 

sn, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 

CITANDO(A): Nome: MOISES UDÉRCIO GOMES DA SILVA Endereço: 

desconhecido VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de quinze (15) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, oferecer resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecer desde logo o rol de 

testemunhas e documentos, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular, RESUMO DA INICIAL:Aqui se revela ação de divórcio litigioso, 

ajuizada por MARINES ALVES DE SOUZA SILVA em face de MOISÉS 

UDÉRCIO GOMES DA SILVA DESPACHO: Aqui se revela ação de divórcio 

litigioso, ajuizada por MARINES ALVES DE SOUZA SILVA em face de 

MOISÉS UDÉRCIO GOMES DA SILVA. Preliminarmente, defiro à requerente 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerente afirmou 

estar separada de fato do requerido há mais de 10 (dez) anos, não 

sabendo precisar seu paradeiro, deverá a Secretaria Judicial expedir o 

necessário para citar a parte requerida por edital, nos termos do artigo 

257, II, do Código de Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido sem manifestação o prazo para resposta, abra-se vistas à 

Defensoria Pública para que, havendo possibilidade, apresente resposta 

escrita, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, volvam-me os autos conclusos 

para deliberações. , 21 de agosto de 2018 Assinado Digitalmente 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46518 Nr: 2322-76.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Queiroz 

Fullin - OAB:11116/MT

 Defiro, parcialmente, o pedido da defesa retro (ref. 83).

Assim sendo, expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de 

Aragarças/GO para inquirição da testemunha ROSILMA RIBEIRO ALVES, 

devendo constar a necessidade de intimação da defesa.

No que tange às testemunhas RICARDO DE BARROS VIRGOLINO e 

MATURZALÉM HONÓRIO DA SILVA, deverá o Gestor Judiciário 

acompanhar as cartas precatórias expedidas, solicitando cumprimento.

No que se refere à testemunha SIDARTA VIDIGAL DE ALMEIDA, INDEFIRO 

o pedido da defesa, considerando que ela já foi inquirida perante o Juízo 

da Comarca de Nova Xavantina/MT, conforme fls. 499/500.

Considerando a juntada da carta precatória de ref. 105, a qual noticia a 

não intimação da testemunha Lucimeira Nunes de Almeida, abra-se vista 

ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, em relação às testemunhas ELEZANDRO SÉRGIO SOKOLOWSKI, 

HUGO SOARES DE JESUS, RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, 

MARCOS VINÍCIUS LOPES PEREIRA, designo audiência em continuação 

para o dia 09 de novembro de 2018, às 08h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55234 Nr: 10188-04.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Lima Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 228/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Defiro o pedido ministerial retro (ref. 58). Para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento em continuação para o dia 28 de novembro de 

2018, às 15h15min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Assim sendo, expeça-se mandado de intimação à vítima. Ao mesmo 

tempo, expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de 

Rondonópolis/MT, atentando-se, todavia, aos endereços fornecidos pelo 

Parquet.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58651 Nr: 2560-27.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otasio Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 228/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de OTÁSIO GOMES 

DA SILVA, vulgo “CASIO”, como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, 

Incisos II e VI §2°, inciso I c/c art. 14 inciso II do Código Penal, com as 

comunicações da Lei n. 8.072/1990.

O denunciado apresentou resposta à acusação às fls. 65/66.

Durante a audiência de Instrução e Julgamento foram inquiridas 03 (três) 

testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final da solenidade (fls. 

85/87).
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Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do 

acusado nos termos da denúncia (fls. 90/93). A defesa, por sua vez, 

pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso V, do 

CPP. Subsdiariamente, pugnou pela desclassificação dos fatos para o 

crime de lesão corporal, aplicando o §4° do art. 129, do Código Penal (fls. 

97/101).

Na sentença proferida (fls. 105/107), o acusado foi impronunciado com 

fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

Da sentença supra, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de 

apelação (fls. 163/169), sendo que o E. Tribunal de Justiça deu provimento 

ao referido recurso (fls. 145/150), pronunciando o denunciado nas penas 

do artigo 121, §2°, incisos II e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

O acordão supracitado transitou em julgado no dia 03/04/2017 (fl.181).

Na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, o representante 

ministerial (fl.189) e a defesa (fls. 198), apresentaram rol de testemunhas 

para que sejam ouvidas no plenário.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Pois bem, os registros acima demonstram que os autos estão preparados 

para julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

 Ante o exposto, designo o dia 14 de novembro de 2018, às 08h00mim 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), para a sessão de julgamento 

pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Intimem-se e requisite-se o necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 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

 Considerando a decisão de ref. 16, intimo a defesa dos acusados para se 

manifestar quanto ao interesse no interrogatório dos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104750 Nr: 5319-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO , Gabriela de Carvalho Silva, 

Geison Silva Lucena, Erica Thais Costa de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 Trata-se de pedido de revogação de prisão temporária formulada pela 

defesa técnica de GEISON SILVA LUCENA, já devidamente qualificado nos 

autos, alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 312 do Código de Processo Penal e que o representado 

possui endereço fixo, bem como trabalho lícito.

Instado, o representante ministerial manifestou pelo indeferimento do 

pedido.

 É o breve relato.

 Decido.

 Da análise detida dos autos, verifico que as razões que ensejaram a 

decretação da prisão temporária do representado encontram-se 

inalteradas e o desfecho das investigações até a presente data 

demonstram a possível participação do requerido no crime em tela. Assim, 

permanecem presentes os requisitos da prisão temporária, conforme 

explanado nas decisões anteriores.

Ademais, a prisão temporária foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias 

(Código: 106230 - ref. 04), sendo que o requerido encontra-se preso 

desde 10.07.2018, ou seja, apenas a 40 (quarenta) dias, o que corrobora 

para a necessária manutenção da cautelar e o melhor deslinde das 

investigações.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do representado não são 

suficientes, por si só, para ensejar a revogação da medida extrema, 

quando devidamente explicitados nas decisões anteriores prolatadas.

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária 

de GEISON SILVA LUCENA.

No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56552 Nr: 1339-09.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Chagas Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Luiz 

Carlos Chagas Alves, já qualificado na peça acusatória, imputando-lhe a 

prática do crime previsto no artigo 129, §9 do Código Penal, no âmbito da 

violência doméstica.

Não se apresenta nenhuma causa de rejeição liminar desta ação penal e, 

por isso, a denúncia foi recebida em 01/02/ 2017 (referência 04).

Registre-se que, o réu foi devidamente citado, tendo sido apresentado 

resposta à acusação em Juízo por meio de advogado constituído 

(referência 13).

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de dezembro de 2018, às 15h30 (horário oficial 

de Mato Grosso).

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 2217-65.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de Marco Aurélio Santos Silva pela prática de delitos tipificados nos 

artigos 129 e 147 do Código Penal, no âmbito da violência doméstica.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo por 

dois anos, em 01/06/2016, mediante o cumprimento de diversas 

condições.

Consta nos autos que o acusado teria que, dentre outras condições 

impostas, comparecer à sede da Delegacia de São José do Xingú para 

prestar informações, bem como teria que demonstrar comparecimento a 

treinamento em temas relacionados a violência doméstica.

Contudo, há informações de que o acusado, no curso do prazo, 

descumpriu as condições impostas.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que foi concedido ao acusado o 

benefício da suspensão condicional do processo, em 01 de junho de 2016.

Em que pese a superveniência de ofício atestando o descumprimento das 

condições impostas ao acusado, quando da concessão da suspensão, 

desde o mês de junho de 2016, não há nenhuma decisão nos autos 

determinando a revogação do referido benefício.

Razão pela qual, não tendo havido a suspensão cautelar do benefício, 

transcorreu, sem nenhum óbice, o prazo da suspensão, expirado em 

junho de 2018, pressupondo-se, assim, a extinção da pena pelo seu 

cumprimento.

Diante disso, DECLARO extinta a punibilidade de MARCO AURÉLIO 

SANTOS SILVA, nos termos do artigo 89, §5º da Lei 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos na condição de 

findos.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43052 Nr: 2785-52.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo dos Reis Nascimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897

 SENTENÇA

Autos n.º 2785-52.2012.811.0059 (código 43052)

Estes autos tratam de ação penal movida em face de GERALDO DOS REIS 

NASCIMENTO, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, 

§4º, I do Código Penal.

Consta nos autos que os fatos teriam ocorrido no dia 24 de agosto de 

2012 e a denúncia, recebida em 14 de novembro de 2012.

Decido.

Considerando que o artigo 155, §4º, I do Código Penal, estabelece pena 

mínima de 2 anos e tendo em conta que o réu é tecnicamente primário, não 

ostenta maus antecedentes e a ação foi normal ao tipo penal, é pertinente 

considerar a possibilidade de ter ocorrido prescrição.

Para o crime que lhe foi imputado, pelas condições do acusado 

(tecnicamente primário, bons antecedentes e pelas condições em que se 

desenvolveu a ação, o réu, mesmo que fosse condenado, não receberia 

pena superior a 2 anos e, nessa situação, a prescrição se daria em 4 

anos.

 Assim, mesmo na hipótese de condenação, eventual pena aplicada, 

estaria fadada à prescrição, pois, entre o recebimento da denúncia e a 

atualidade já decorreram mais de 5 anos.

Isso é dito porque, se uma possível pena em concreto não ultrapassará 2 

anos e o prazo de prescrição, ocorrência em 4 anos, a prescrição da 

pretensão punitiva já estará frustrada.

O reconhecimento da prescrição em perspectiva se amolda à melhor 

realidade porque o serviço público prestado pelo Estado-juiz é 

extremamente oneroso aos cofres públicos, com dispêndios de recursos 

humanos e financeiros.

Sendo assim, sabendo-se que uma eventual condenação já estará fadada 

à ineficácia por causa de uma certa prescrição da pretensão punitiva, 

nada mais acertado do que, desde logo, reconhecê-la.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, EXTIGUINDO A PUNIBILIDADE DE GERALDO DOS REIS 

NASCIMENTO quanto às imputações feitas nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos na condição de 

findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 10 de agosto de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43536 Nr: 3295-65.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaio Weend Rodrigues da Silva, alcunha "Kaio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 Autos n.º 3295-65.2012.811.0059 (código 43536)

Estes autos tratam de ação penal movida em face de KAIO WEEND 

RODRIGUES DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 

155, §4º, II e IV.

Consta nos autos que o réu foi defendido por advogado nomeado, porque 

não havia Defensoria Pública instalada na Comarca. Consta ainda que o 

advogado nomeado tomou posso em cargo público incompatível com o 

exercício da advocacia.

Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação 

de alegações finais escritas.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de agosto de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52542 Nr: 2185-60.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Mauricio da Silva Junior, alcunha 

"dodinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Ante tudo o que foi dito até aqui nesta sentença, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para CONDENAR AUGUSTINHO 

MAURÍCIO DA SILVA JUNIOR às penas previstas no artigo 155 do Código 

Penal, com as qualificadoras previstas nos §§ 1º e 2º, IV, do mesmo 

dispositivo legal e às penas previstas no artigo 244-B do Estatuto da 

Criança e Adolescente, Lei n. 8.069/1990.Com fundamento no princípio da 

individualização das penas e no artigo 59 do Código Penal, passo à 

dosimetria das reprimendas, FICA ESTABELECIDO O REGIME ABERTO 

PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.SUBSTITUIÇÃO DA PENAA pena 

definitiva foi estabelecida em patamar não superior a 04 anos, além disso, 

constata-se, pelo acervo probatório, que o delito não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa, o acusado não é reincidente em 

crime doloso e as circunstâncias previstas no artigo 44, inciso III, do 

Código Penal, indicam que a substituição se mostra suficiente e 

socialmente recomendável, para os fins de repressão e prevenção da 

sanção penal.Neste caso concreto, a reprimenda corporal foi estabelecida 

em 3 anos, 6 meses e 20 dias. Considerando a previsão contida no artigo 

44, §2º do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma 

pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à 

comunidade pelo mesmo período previsto na pena corpórea agora 

aplicada e prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos, 

consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar as entidades 

beneficiadasCUSTASCondeno o réu ao pagamento de custas 

processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal. 

Após o trânsito em julgado, deixo de lançar o nome do réu no rol dos 

culpados ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal. 

Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso 

III, da Constituição Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes, 

arquivando-se, em seguida, os presentes autos com as cautelas de estilo.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21178 Nr: 221-89.2013.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dieter Klettke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Fabiano Hamerski - 

OAB:3630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do embargante, 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$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta 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 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38758 Nr: 2923-66.2017.811.0019

 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: Antonio Carlos da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: Vistos em correição.

 No que tange ao pedido realizado pela parte autora, consta no art. 362 do 

CPC, que a audiência poderá ser adiada se uma das partes não puder 

comparecer, por motivo justificado, bem como devendo ser comprovado 

até a abertura da audiência. Conforme referencia 46, verifico que a parte 

acostou pedido de redesignação sustentando que o requerente precisou 

se ausentar da comarca para acompanhar familiar em tratamento, sem, 

contudo, juntar documento comprobatório da alegação. Nesses termos, 

concedo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte junte documentos 

comprovando o alegado, sob pena de preclusão quanto a instrução 

probatória oral. Juntado os documentos, ou ultrapassado o prazo, 

conclusos para decisão. Sai o advogado intimado. Cumpra-se. Nada Mais, 

Vânia Cristina Machado Blau, o digitei e encero o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22651 Nr: 595-71.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araci Conceição de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14902A/MT, Evandro Cezar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da decisão de ref.194, intimo as partes para se manifestarem 

no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29670 Nr: 842-81.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane de Souza Cyrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Intimo a defesa para contrarrazoar o recurso do órgão ministerial, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10280 Nr: 436-07.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Taise Campanelli Ohara 

- OAB:1378646, Reinaldo Oliveira - OAB:310453, Solange de Holanda 

Rocha - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Processo n.436-07.2009.811.0019

Código n.º 10280

Vara Única

Vistos em Correição.

Trata-se de pedido da parte exequente no sentido de que seja 

determinada a inscrição do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes, objetivando compeli-lo ao adimplemento do crédito 

exequendo.

Pois bem. Com o advento do Novo Código de Processo Civil passou a 

prever expressamente a possiblidade de inscrição do nome do executado 

em cadastros de inadimplentes, conforme teor do art. 782, § 3º do CPC.

Com isto, à vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte Exequente para fim de determinar a inclusão via 

SERASAJUD ou, na sua ausência, expedição de ofício aos órgãos de 

proteção ao crédito, para que no prazo de 10 (dez) dias, incluam o nome 

do executado na lista de registro da SERASA/SPC.

Ainda, intime-se o credor para que indique outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme teor 

da Súmula 417 do STJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10219 Nr: 381-56.2009.811.0019

 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: Justina Rodrigues Bizerra Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláuzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11.457-B, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:215358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luis Oliveira Ramos - 

OAB:

 Processo n.º 381-56.2009.811.0019

 Código n.º 10219

Vara Única

Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da 

requerente.

 Após, arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31644 Nr: 1954-85.2016.811.0019

 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): Marcos Vieira Bispo, Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES em desfavor de ELIZEU DOS 

REIS BISPO e seu respectivo avalista MARCOS VIEIRA BISPO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial (ref. 5), somente o executado MARCOS VIEIRA BISPO 

foi regularmente localizado e citado/intimado (ref. 15), sendo que restou 

infrutífera a tentativa de realização de penhora online no montante de R$ 

12.774,63 (doze mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três 

centavos) em seu desfavor (ref. 59).

Por sua vez, diante das tentativas inexitosas de localização do executado 

ELIZEU DOS REIS BISPO, este foi citado por edital (refs. 95, 99 e 103), 

deixando transcorrer o prazo legal para adimplemento ou 

manifestação/comparecimento nos autos (ref. 105). Derradeiramente, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 741 de 791



causídica nomeada como curadora especial do referido executado 

declinou da designação – ref. 110.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Considerando que a Douta Causídica foi devidamente nomeada por este 

juízo para patrocinar os interesses do executado citado por edital ELIZEU 

DOS REIS BISPO, sendo que realizou/desempenhou os devidos trabalhos, 

conforme se extrai dos embargos à execução autuado sob o código 

42152 (n. 1341-94.2018.811.0019), DEFIRO o pedido formulado na ref. 

110, de modo que ARBITRO/FIXO 2 (dois) URH, conforme Tabela de 

Honorários da OAB/MT, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a 

respectiva certidão.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar/requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Promova o devido descadastramento da causídica no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43603 Nr: 2207-05.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Enio Assad, representado por Eleasar 

Assad, Espóli de Enio Assad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arni Alberto Spiering, Triches Agropecuária 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinarth Araújo Cardoso Junior 

- OAB:32956/DF, Marcelo Augusto Grassi RealiI - OAB:8838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Sabe-se que “a petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação” - CPC, art. 319 -, bem como “(...) será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” - 

CPC, art. 320.

In casu, ao compulsar detidamente os autos, verifico que não foram 

apresentadas nenhuma documentação essencial a análise dos fatos e 

fundamentos jurídicos, razão porque DETERMINO A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR para que emende a inicial, sanando a irregularidade capaz de 

dificultar o julgamento do mérito, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro 

no que dispõe o Código de Processo Civil, arts. 321, sob pena do 

indeferimento da petição inicial.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2290 Nr: 296-51.2001.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, Grasiela Elisane 

Ganzer - OAB:5384-E/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Thiago Rosseto Sanches - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edelson Inocêncio - 

OAB:128B, Edelson Inocêncio Júnior - OAB:890

 Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

289/291 e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR a 

CONTRADIÇÃO apontada, e assim TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO DE 

FLS. 287/288 e DETERMINO o prosseguimento do feito. 4.Providências 

FinaisIntime-se o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para 

requerer o que entender de direito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos/MT, 13 de 

agosto de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18563, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 Diante da informação da ref.140 de que a testemunha Lindomar Luan dos 

Santos Pereira não foi localizada, intimo a defesa de Macson e Magson 

para manifestar nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10404 Nr: 562-57.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Gonçalves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, Luiz Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT

 Processo n.º 562-57.2009.811.0019

Código n.º 10404

Vara Única

Vistos em Correição.

Tendo em vista o decurso do prazo para o município se manifestar sobre o 

pagamento do RPV, conforme certidão de fl. 251, DETERMINO a intimação 

do Município, para juntar aos autos legislação municipal acerta dos RPVs e 

Precatórios, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Findo prazo sem a referida juntada, serão considerados os valores 

máximos estipulados na Constituição Federal de 1998.

 Em que pese o pedido de sequestro de valores das contas do Município, 

deixo para aprecia-lo, após o final do prazo acima.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Cumulação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27918 Nr: 235-68.2016.811.0019

 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): Simoni Bergamaschi da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO(...)– DA CONCLUSÃODiante de todo o exposto, 

com fulcro no artigo 370 e parágrafo único, do Código de Processo Civil 

(Lei n. 13.105/2015), em que disciplina o Princípio da Livre Apreciação 

Motivada das Provas, e para que não haja procrastinação desnecessária 

ao trâmite processual (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), INDEFIRO, tão 

somente, o pedido de realização de prova pericial postulada pela parte 

requerida, de modo que DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

24 de Outubro de 2018, às 13h30min.Sem prejuízo disso, DETERMINO 

expedição de ofício ao Município de Novo Horizonte do Norte para que 

encaminhe cópia integral do ultimo Processo Administrativo Disciplinar 

(PAD) instaurado em desfavor da requerida.Intime-se.Expeça-se carta 
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precatória para inquirição das testemunhas que porventura residam em 

Comarca diversa.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, 

este via DJE.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38689 Nr: 2887-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Souza, E.B. AGRO 

INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da exequente, na pessoa do advogado, para 

cumprir o disposto na CNGC-MT., artigo 1.210, § 1º e retirar a carta 

precatória expedida para Citação do segundo executado, na Comarca de 

Tapurah-MT., providenciando o recolhimento das guias de custas e taxas 

judiciárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8673 Nr: 833-37.2007.811.0019

 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): Luis Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Bilibio Piva - 

OAB:16.290/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 833-37.2007.811.0019

Código n.º 8673

Vara Única

Vistos em Correição.

Defiro o pedido contido em petição de ref. 109, assim, com fundamento no 

art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição.

 Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a 

correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis).

 Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a 

requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos 

que demonstrem a existência de bens penhoráveis.

 Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis 

ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos 

de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 – SP. 

Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).

 Intime-se.

 Porto dos Gaúchos /MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22162 Nr: 252-75.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Busachera, Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14902A/MT, Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:6.501-B/MT, Evandro Cezar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B/MT

 Processo nº 252-75.2014.811.0019Código nº 22162Vara 

únicoDECISÃOVistos em Correição.Trata-se Cumprimento de Sentença em 

Ação de Cobrança proposto por Vilson Busachera em face do Banco 

Bradesco, ambos devidamente qualificados nos autos.Em petitório de fls. 

250, o exequente requereu a expedição de alvará a fim de transferir os 

valores depositados nos autos em fls. 178, 192 e 249 para a conta 

informada em fls. 218/220.Importante salientar, que houve deferimento do 

bloqueio, via Bacen no valor de R$ 2.248,52 (dois mil, duzentos e quarenta 

e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente a um saldo 

remanescente em favor do exequente (fls. 245), bem como oficio do 

Banco do Brasil, informando que se encontra depositado o referido valor 

em conta judicial à disposição deste juízo (fls. 249).Ocorre que, em 

petitório de fls 251, o executado informa que efetuou o pagamento da 

mesma quantia acima, requerendo a liberação da penhora de fl. 249, uma 

vez que se trata de pagamento em duplicidade.Diante disso, em consulta a 

conta judicial vinculada a este processo, constatou-se que não existem 

valores em duplicidade, havendo o saldo de R$ 12.326,58 (doze mil, 

trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente ao 

comprovante de depósito de fls. 178, e R$ 1.778,36 (um mil, setecentos e 

oito reais e trinta e seis centavos), referente ao comprovante de deposito 

de fls. 192, não existindo nenhum valor referente ao deposito de fls. 

249.Dessa forma, DETERMINO que o gestor da conta judicial seja oficiado 

para esclarecer quando a não vinculação do deposito (fls. 249) na conta 

judicial deste processo, bem como se há duplicidade dos valores em 

questão e, finalmente, se o depósito juntado as fls. 249 se refere ao valor 

bloqueado via Bacenjud ou fora depositado pela executada, no prazo de 

10 (dez) dias.Além disso, DEFIRO o pedido da exequente, tão somente 

para expedir alvará dos valores relacionados aos comprovantes de fls. 

178 e 192, depositando-os na conta informada em fls. 218/220, ficando 

pendente o relacionado à fl. 249 e fls. 251/252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43647 Nr: 2231-33.2018.811.0019

 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: Cleonice Augusto Sutile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Jesus Morais Aguiar, Juízo de 

Direito da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL, diante da ilegitimidade ativa da parte, de modo que 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). Sem custas nesta 

fase.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1595 Nr: 156-51.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Jacinto da Silva - 

OAB:4.067-A, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Processo n.º 156-51.2000.811.0019

Código n.º 1595

Vara Única

Vistos em correição

 Compulsando os autos, verifico que foi requerida a suspensão do 

processo em 25/06/2008, sendo o feito determinado ao arquivo, com 

aplicações análogas ao artigo 40 da LEF em decisão de fls. 164/165, 

sendo a parte exequente devidamente intimada.

 Ainda, verifica-se que o feito ficou em arquivo do ano de 2009 até o ano 

de 2017, sem qualquer manifestação da parte exequente.

 Assim, intime-se o exequente para se manifestar sobre eventual 
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prescrição intercorrente do presente feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 897 Nr: 3-96.1992.811.0019

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cupaioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3-96.1992.811.0019

Código nº 897

Vara único

DECISÃO

Vistos em Correição.

 Trata-se de petitório de fl. 735, no qual a parte exequente requer a 

suspensão do processo por 90 (noventa) dias, com a finalidade de buscar 

o endereço da executada.

Contudo, compulsando os autos, verifico que já houve às fls. 715 pedido 

no mesmo sentido, bem como diversas diligências com o intuito de localizar 

bens penhoráveis, sem êxito.

 Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a 

execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a 

correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis).

 Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a 

requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos 

que demonstrem a existência de bens penhoráveis.

 Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis 

ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos 

de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 – SP. 

Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).

 Intime-se.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13158 Nr: 908-37.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Acaé 

Ltda-ME, Reinaldo Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Nardin - 

OAB:9.511/MT

 Processo n.º 908-37.2011.811.0019

Código n.º 13158

Vara Única

Vistos em Correição.

Trata-se de pedido da parte exequente no sentido de que seja 

determinada a citação por edital.

Pois bem. A detida análise dos autos revela que não foram realizadas 

todas as diligências para a citação da executada. Isso porque, conforme 

fls. 44, há endereços, nos quais ainda não se promoveu o envio do 

mandado, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente neste sentido.

Nesse sentido, cite-se a executada por meio de Oficial de Justiça nos 

endereços existentes às fls. 44, nos moldes do despacho inicial, a fim de 

regularizar o polo passivo da presente execução.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se a 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que, qualquer diligência visando à localização 

de bens da Executada para a penhora, caberá a Exequente fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando a Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22756 Nr: 645-97.2014.811.0019

 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): Iraci Chagas Soares, Fagner dos Santos de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de petitório (ref. 84), no qual o exequente requer que seja 

realizada novas buscas de bens, via Bacenjud e Renajud.

 Contudo, o pedido deve ser indeferido. Isso porque, compulsando os 

autos, verifico que fora realizada consulta no sistema Renajud, conforme 

ref. 62, restando positiva.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23324 Nr: 924-83.2014.811.0019

 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: Laura de Oliveira Andrade Novais

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 DECISÃO

Vistos em correição.

LAURA DE OLIVEIRA ANDRADE NOVAIS, já qualificada nos autos, vem 

por meio de advogado constituído, propor cumprimento de sentença em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27041 Nr: 1245-84.2015.811.0019

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Vieira 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.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – 

TRABALHADOR RURAL ajuizada por MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.

Em audiência de instrução (ref. 73), foi determinada a expedição de ofício 

aos Cartórios de Registo Civil da Comarca de Santa Izabel do Ivai/PR e 

Altonia/ PR, a fim que se informe se há registro de casamento contraído 

por Valdecir Miguel da Conceição.

Conforme certidão (ref. 90), mesmo oficiados por 02 (duas) vezes, 

mantiveram-se silentes. Razão pelo qual, DETERMINO nova expedição de 

ofício aos referidos Cartórios, a fim de que informe, com a máxima 

urgência, sobre a existência de registro de casamento do de cujus.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37994 Nr: 2529-59.2017.811.0019

 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: Eugenio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos em Correição.

 Trata-se de Ação para Conversão do Benefício de Auxílio-Doença em 

Aposentadoria por Invalidez proposta por EUGENIO GONÇALVES, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Recebida a inicial em decisão de Ref. 13, ocasião em que fora deferido o 

benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora, a antecipação de tutela 

e nomeado perito para elaboração do laudo pericial.

Juntada do laudo (ref. 32).

Juntada de manifestação do requerente, no qual informa que a requerida 

não cumpriu a decisão liminar e requerendo julgamento antecipado da lide, 

tendo em vista as conclusões do laudo pericial (ref. 33).

Em ref. 35, este juízo determina que a requerida cumpra imediatamente a 

decisão liminar, sob pena de multa diária.

Juntada de oficio informando a implementação do beneficio (ref. 46).

É o relatório.

Compulsando minuciosamente os autos, verifico que até a presente data, 

o requerido não foi citado, nem intimando a se manifestar do laudo pericial. 

Assim, a fim de impedir qualquer irregularidade alegada pela requerida, 

DETERMINO a citação do INSS, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal, bem como sua intimação para se manifestar acerca do 

laudo pericial juntado aos autos.

Após o decurso do prazo, retornem os autos, imediatamente, ao gabinete, 

para deliberação.

Outrossim, providencie a secretaria a juntada de oficio pendente, 

conforme informação do Apolo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 2204-84.2017.811.0019

 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 Neide Alves Pereira Gomes

 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:

 Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.Recebida a inicial em decisão de Ref. 03, ocasião em que fora 

deferido o benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora, indeferida a 

antecipação de tutela e nomeado perito para elaboração do laudo 

pericial.Juntada do laudo (ref. 16).Juntada de manifestação do laudo pela 

requerente em ref. 23.Citada, a parte requerida apresentou contestação, 

sem arguição de preliminares (ref. 26), porem, intempestivamente, 

conforme certidão de ref. 27.DECRETO a sua revelia. Contudo, verifico 

não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar inserto no 

conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se ao princípio 

da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve o processo 

prosseguir para a fase instrutória.Dessa forma, a requerente impugnou a 

defesa apresentada (ref. 31). Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais 

que dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Após a manifestação retro, 

voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de instrução, 

se necessário.Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com 

o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37453 Nr: 2277-56.2017.811.0019

 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 Auricélia Silvestre 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:

 .Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.Recebida a inicial em decisão de Ref. 03, ocasião em que fora 

deferido o benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora, indeferida a 

antecipação de tutela e nomeado perito para elaboração do laudo 

pericial.Juntada do laudo (ref. 16).Juntada de manifestação do laudo pela 

requerente em ref. 23.Citada, a parte requerida apresentou contestação, 

sem arguição de preliminares (ref. 25), porem, intempestivamente, 

conforme certidão de ref. 26.DECRETO a sua revelia. Contudo, verifico 

não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar inserto no 

conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se ao princípio 

da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve o processo 

prosseguir para a fase instrutória.Dessa forma, a requerente impugnou a 

defesa apresentada (ref. 31). Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais 

que dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Após a manifestação retro, 

voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de instrução, 

se necessário.Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com 

o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 27016 Nr: 1232-85.2015.811.0019

 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: Ary Kara José

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Kara José Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742, Rodrigo Silveira - OAB:10410/MT, Thiago Silveira - 

OAB:12963/MT

 D E S P A C H O

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro 

Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26964 Nr: 1213-79.2015.811.0019

 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: Gabriel Kara José Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Kara José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo H. Cubitza - OAB:10742, 

Rodrigo Silveira - OAB:10410/MT, Thiago Silveira - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 D E S P A C H O

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro 

Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24819 Nr: 442-04.2015.811.0019

 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: Lavoro Agrocomercial Ltda, Juízo de Direito da Comarca 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dal Costa Agronegócio s/a, representado por 

Vicente Joseph Onesco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira Braga Negrão - 

OAB:7.330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7.280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6.013/MT, Robsom Huilson Broch Colli - 

OAB:14.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - 

OAB:15941/MT, KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - OAB:17746/O, Karla 

Andrade Campos - OAB:17270/MT, Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 D E S P A C H O

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro 

Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17836 Nr: 738-42.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multisegmentos - Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bama Comércio de Bebidas e Gás Ltda, 

Beneval Alves Mendonça de Abreu, Laiza Margarida Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Annielen Chiarelle - OAB:12325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alvarenga 

Guimarães Dias - OAB:24266/GO, Rubens Alvarenga Dias - 

OAB:10309/GO

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono o 

feito com o fim de INTIMAR a parte Autora, na pessoa de seu D. 

Advogado, para informar o respectivo endereço atualizado, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142521 Nr: 443-87.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Martins Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A, Weiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:OAB/GO n° 18968

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“CFC – Curso de Formação Continuada para Magistrados sobre o tema: 

‘Depoimento Especial’”, a ser realizado nos dias 19 e 20 de julho do 

presente ano, ocasião em que terá que se deslocar até a capital Cuiabá, 

estando em trânsito no dia 18, ante a distância entre esta comarca até a 

capital, restam prejudicadas as audiências a serem realizadas entre este 

período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 06 de setembro 

de 2018, às 16h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133519 Nr: 459-12.2016.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de São 

Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Pereira Maia, Ademir Martins Costa, Allan 

Simone Arruda Lima, Aldeci Pereira Barros Alves, Aelso Oliveira Moura, 

Alberto da Silva Araújo, Adriana Pereira da Silva, Avelino Egidio Taques 

Filho, Antônio Medeiros Souza, Alice Ferreira Guimarães Aquino, Avelino 

Egidio Taques Neto, Antônio Carlos Rodrigues Neves, Antônio Fernandes 

de Medeiros, Aldeide de Aquino Silva, Ana Cavalcante da Silva, Aluísio da 

Silva Barros, Albertino Bezerra Soares, Ângela Maria de Oliveira, Allace 

Souza Rachid, Antônio Souza Menezes Neto, Alderi Pereira Luz, Angela 

Maria Ferreira Neves, Adriano de Oliveira Guimarães, Ana de Fátima 

Gualberto Martins da Silva, Andréia Cristina Cirqueira Barbosa, Alex Pablo 

Shirmbeck Barros, Agnes Magno Ribeiro Brito, Alexandro Amorim Aires, 

Arlene Oliveira Braga, Angelica Sousa Milhomem, Carlos Alexandre Brito, 

Davi Gomes Barbosa, Cleidimar Carvalho Sirqueira, Dilmar Bento Luz, 

Domingas Sousa Braga, Dinalva Ribeiro da Silva, Conceição Aparecida de 

Almeida Salustiano, Cleomar Pereira Milhomem, Celia Maria Alves de 

Abreu, Celia Maria Alves de Abreu, Cleilson Ferreira dos Santos, Denildes 

Pereira da Rocha, Caroline Ferreira Coelho, Diogo Ribeiro da Silva, Cicera 

Gomes de Brito, Celia Alves de Melo Rodrigues, Crisley Suzane Rodrigues 

Araujo, Cláudio Rosa José dos Santos, Celia Pinto Barbosa, Cristheane 

Rabelo Dias, Adaides Aires da Rocha, Claudio Rodrigues Lopes, Camila 

Gomes Dias, Catiana Ribeiro de Amorim Lima, Celia Soares Alves, Clarissa 

Carvalho, Cirene Menezes de Araújo, Deuzete Celestino da Silva, Dorcas 
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Rosa Braga, Deusilene Alves da Silva e Souza, Daniela Gomes Luz, 

Desuselia Abreu Barbosa Reis, João Pereira Miranda, José Pereira Melo, 

Natielle Barboza Lima, Manoel Lima dos Santos, Raimundo Marçal Pereira 

Lima, Vanda de Sousa Ferreira Toledo, Edmundo Sousa Brito, Lusia 

Brasilina de Miranda, Maria Dileusa Carvalho Parente, Marcelino de Fáveri, 

Nita dos Santos Costa, Ivaney Pereira Costa, Karla Venessa Araújo, 

Maryvone Veras Araújo Lemos, Maria de Jesus Gomes da Conceição, 

Maria Rubenita Coelho Luz, Edirene Soares Barbosa, Gerson Alves dos 

Santos, João Batista de Faria, Marcos Marinho Lopes, José Dias dos 

Santos, JASON MARTINS SANTOS, Nereide Gonçalves Martins, Sônia 

Maria Montel Costa, Raquel Fernandes Tavares, Maria Zélia Rodrigues 

Brito Adorno, Edvando Silva de Sousa, Lucenir Alves da Costa de Souza, 

Eleni Milhomem Cirqueira Menezes, Ivana de Moraes Vieira, Jane Ribeiro 

Carvalho, Maria José Coelho Coutinho Cruz, Manoel da Silva Machado, 

Elizete Gomes Barbosa, João Luiz da Silva Miranda, Isaura Fatima José da 

Silva, Euzielma da Silva Abreu, Rosa Ribeiro América, Ivonete Godinho da 

Silva, Thelma Boaventura Oliveira, Gilmar Ferreira dos Santos, Ermelina 

Ferreira Luz, Poliana Ferreira Lopes Braga, Elizete Maria Polita, Matildes 

Pereira Lima, Elinei de Melo Silva, Levi Fernandes Tavares, José Carlos de 

Abreu, Wesley da Cunha Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577, Susshunmo Ferreira Araújo Alves - OAB:20664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

A Doutora Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Araguaia - MT , na forma da 

lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na sessão ordinária do Tribunal do Júri desta 

Comarca, com início previsto para os dias 20/09/2018 às 08h30min(MT), 

09/10/2018, ás 08h30(MT), 06/11/2018, ás 08h30min(MT) 13/11/2018, ás 

08h30min(MT) e 05/02/2019, ás 08h30min(MT), ficando pelo presente 

edital convocados a comparecer nas referidas datas e horários, ao 

Plenário situado no Edifício do Fórum local.

1. 01-Maria Cristina Parente Carvalho

2. 02-Wanderley Faria

3. 03-Marizete Souza Silva

4. 04-João Rodrigues dos Santos

5. 05-Maria de Jesus Gomes da Conceição

6. 06-Maria Eunice Ferreira da Silva

7. 07-Luiz Carlos Alves Araújo

8. 08-Allan Simone Arruda Lima

9. 09-Eurides Luz de Araújo

10. 10-Genebaldo Pinheiro Pinto

11. 11-Nayla da Silva Gama

12. 12-Valciene Soares da Costa

13. 13-Avelino Egídio Taques Filho

14. 14-Ivana de Moraes Vieira

15. 15-Maria Lúcia Ferreira de Souza

16. 16-Rosa Ribeiro América

17. 17-João Rodrigues dos Santos

18. 18-Valdirene Aires Wanderely

19. 19-Márcia Menezes Matos

20. 20-Alderi Pereira Luz

21. 21-Adão Pereira Maia

22. 22-José Carlos de Abreu

23. 23-Kesley Pereira Aguiar

24. 24-Cláudio Rosa José dos Santos

25. 25-Josenir Crisóstomo de Souza

26. SUPLENTES:

27. 01-Edson Coutinho dos Reis

28. 02-Catiana Ribeiro de Amorim Lima

29. 03-Hermógenes Ferreira Rocha Neto

30. 04-Daniela Gomes Luz

31. 05-Maxuel Pereira Abreu

32. 06-Jovelina de Souza Muniz

33. 07-Maria Sueli Clmente Silva

34. 08-Luiz José Toledo

35. 09-Maria Gildene mendes Vasconcelos

36. 10-Adriano de Oliveira Guimarães

 Eu, Flávio Sousa Nogueira, Gestor Judicial que o digitei.

São Félix do Araguaia - MT, 20 de agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juiz (a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Av. Dr. José Fragelli, 786

 Bairro: Centro-Cidade: São Félix do Araguaia-MT Cep:78670000

Fone: (66)3522-1148

Sessão:Ordinária

Dia:09/10/2018

Horas:08:30:00

Jurados:01-Maria Cristina Parente Carvalho

02-Wanderley Faria

03-Marizete Souza Silva

04-João Rodrigues dos Santos

05-Maria de Jesus Gomes da Conceição

06-Maria Eunice Ferreira da Silva

07-Luiz Carlos Alves Araújo

08-Allan Simone Arruda Lima

09-Eurides Luz de Araújo

10-Genebaldo Pinheiro Pinto

11-Nayla da Silva Gama

12-Valciene Soares da Costa

13-Avelino Egídio Taques Filho

14-Ivana de Moraes Vieira

15-Maria Lúcia Ferreira de Souza

16-Rosa Ribeiro América

17-João Rodrigues dos Santos

18-Valdirene Aires Wanderely

19-Márcia Menezes Matos

20-Alderi Pereira Luz

21-Adão Pereira Maia

22-José Carlos de Abreu

23-Kesley Pereira Aguiar

24-Cláudio Rosa José dos Santos

25-Josenir Crisóstomo de Souza

SUPLENTES:

01-Edson Coutinho dos Reis

02-Catiana Ribeiro de Amorim Lima

03-Hermógenes Ferreira Rocha Neto

04-Daniela Gomes Luz

05-Maxuel Pereira Abreu

06-Jovelina de Souza Muniz

07-Maria Sueli Clmente Silva

08-Luiz José Toledo

09-Maria Gildene mendes Vasconcelos

10-Adriano de Oliveira Guimarães

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133519 Nr: 459-12.2016.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de São 

Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Pereira Maia, Ademir Martins Costa, Allan 

Simone Arruda Lima, Aldeci Pereira Barros Alves, Aelso Oliveira Moura, 

Alberto da Silva Araújo, Adriana Pereira da Silva, Avelino Egidio Taques 

Filho, Antônio Medeiros Souza, Alice Ferreira Guimarães Aquino, Avelino 

Egidio Taques Neto, Antônio Carlos Rodrigues Neves, Antônio Fernandes 

de Medeiros, Aldeide de Aquino Silva, Ana Cavalcante da Silva, Aluísio da 

Silva Barros, Albertino Bezerra Soares, Ângela Maria de Oliveira, Allace 

Souza Rachid, Antônio Souza Menezes Neto, Alderi Pereira Luz, Angela 

Maria Ferreira Neves, Adriano de Oliveira Guimarães, Ana de Fátima 

Gualberto Martins da Silva, Andréia Cristina Cirqueira Barbosa, Alex Pablo 

Shirmbeck Barros, Agnes Magno Ribeiro Brito, Alexandro Amorim Aires, 

Arlene Oliveira Braga, Angelica Sousa Milhomem, Carlos Alexandre Brito, 

Davi Gomes Barbosa, Cleidimar Carvalho Sirqueira, Dilmar Bento Luz, 

Domingas Sousa Braga, Dinalva Ribeiro da Silva, Conceição Aparecida de 

Almeida Salustiano, Cleomar Pereira Milhomem, Celia Maria Alves de 
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Abreu, Celia Maria Alves de Abreu, Cleilson Ferreira dos Santos, Denildes 

Pereira da Rocha, Caroline Ferreira Coelho, Diogo Ribeiro da Silva, Cicera 

Gomes de Brito, Celia Alves de Melo Rodrigues, Crisley Suzane Rodrigues 

Araujo, Cláudio Rosa José dos Santos, Celia Pinto Barbosa, Cristheane 

Rabelo Dias, Adaides Aires da Rocha, Claudio Rodrigues Lopes, Camila 

Gomes Dias, Catiana Ribeiro de Amorim Lima, Celia Soares Alves, Clarissa 

Carvalho, Cirene Menezes de Araújo, Deuzete Celestino da Silva, Dorcas 

Rosa Braga, Deusilene Alves da Silva e Souza, Daniela Gomes Luz, 

Desuselia Abreu Barbosa Reis, João Pereira Miranda, José Pereira Melo, 

Natielle Barboza Lima, Manoel Lima dos Santos, Raimundo Marçal Pereira 

Lima, Vanda de Sousa Ferreira Toledo, Edmundo Sousa Brito, Lusia 

Brasilina de Miranda, Maria Dileusa Carvalho Parente, Marcelino de Fáveri, 

Nita dos Santos Costa, Ivaney Pereira Costa, Karla Venessa Araújo, 

Maryvone Veras Araújo Lemos, Maria de Jesus Gomes da Conceição, 

Maria Rubenita Coelho Luz, Edirene Soares Barbosa, Gerson Alves dos 

Santos, João Batista de Faria, Marcos Marinho Lopes, José Dias dos 

Santos, JASON MARTINS SANTOS, Nereide Gonçalves Martins, Sônia 

Maria Montel Costa, Raquel Fernandes Tavares, Maria Zélia Rodrigues 

Brito Adorno, Edvando Silva de Sousa, Lucenir Alves da Costa de Souza, 

Eleni Milhomem Cirqueira Menezes, Ivana de Moraes Vieira, Jane Ribeiro 

Carvalho, Maria José Coelho Coutinho Cruz, Manoel da Silva Machado, 

Elizete Gomes Barbosa, João Luiz da Silva Miranda, Isaura Fatima José da 

Silva, Euzielma da Silva Abreu, Rosa Ribeiro América, Ivonete Godinho da 

Silva, Thelma Boaventura Oliveira, Gilmar Ferreira dos Santos, Ermelina 

Ferreira Luz, Poliana Ferreira Lopes Braga, Elizete Maria Polita, Matildes 

Pereira Lima, Elinei de Melo Silva, Levi Fernandes Tavares, José Carlos de 

Abreu, Wesley da Cunha Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577, Susshunmo Ferreira Araújo Alves - OAB:20664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:Ordinária

Dia:09/10/2018

Horas:08:30:00

Jurados:01-Maria Cristina Parente Carvalho

02-Wanderley Faria

03-Marizete Souza Silva

04-João Rodrigues dos Santos

05-Maria de Jesus Gomes da Conceição

06-Maria Eunice Ferreira da Silva

07-Luiz Carlos Alves Araújo

08-Allan Simone Arruda Lima

09-Eurides Luz de Araújo

10-Genebaldo Pinheiro Pinto

11-Nayla da Silva Gama

12-Valciene Soares da Costa

13-Avelino Egídio Taques Filho

14-Ivana de Moraes Vieira

15-Maria Lúcia Ferreira de Souza

16-Rosa Ribeiro América

17-João Rodrigues dos Santos

18-Valdirene Aires Wanderely

19-Márcia Menezes Matos

20-Alderi Pereira Luz

21-Adão Pereira Maia

22-José Carlos de Abreu

23-Kesley Pereira Aguiar

24-Cláudio Rosa José dos Santos

25-Josenir Crisóstomo de Souza

SUPLENTES:

01-Edson Coutinho dos Reis

02-Catiana Ribeiro de Amorim Lima

03-Hermógenes Ferreira Rocha Neto

04-Daniela Gomes Luz

05-Maxuel Pereira Abreu

06-Jovelina de Souza Muniz

07-Maria Sueli Clmente Silva

08-Luiz José Toledo

09-Maria Gildene mendes Vasconcelos

10-Adriano de Oliveira Guimarães

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16778 Nr: 1577-04.2008.811.0017

 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: AFF, ISF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdCdSFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLY VERAS 

LEMOS MIYAMOTO, para devolução dos autos nº 1577-04.2008.811.0017, 

Protocolo 16778, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133460 Nr: 433-14.2016.811.0017

 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 Jucelha Aquino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo da Comarca de São Félix do 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Requerente para comparecer em Cartório para retirar a 

Certidão de Nascimento original devidamente retificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34255 Nr: 276-80.2012.811.0017

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iraclézia de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROSUM - Associação dos Produtores 

Rurais Área Suiá Missú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliano Bergamasco - 

OAB:49596, Rony Cesar Bergamasco - OAB:41599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo de Barros Bedran - 

OAB:24900/GO

 CERTIFICO que a parte autora, devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, para, no prazo legal, manifestar-se sobre 

as tentativas de citação infrutíferas, em nada se manifestou até a 

presente data; a prova da intimação foi publicada no DJE Ed: n° 10070. 

Assim, promovo os autos conclusos a Vossa Excelência para 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9310 Nr: 213-02.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clery Reali Smaniotto, Espólio de Leonel Smaniotto, 

Antonio Gilberto Fiad Baptista, Leila Sônia Smaniotto Baptista, Attila Sarlo 

Maia Junior, Kátia Smaniotto Maia, Alaor Airton Smaniotto, Vera Lucia 

Smaniotto, Telmo Smaniotto, Rose Mary Smaniotto, Milton Carvalho 

Bonesso, Tânia Maria Smaniotto Bonesso, Clovis Edson Smaniotto, Carmo 

Marisa Borges Smaniotto, Espólio de Aristeu Derniso Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Willy Henke, Maidi Waldow Henke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, Iran Nunes Lemes - OAB:2710-ATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para 

manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40725 Nr: 1305-97.2014.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Silva Costa Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matério para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para apresentar Impugnação à Contestação de fls. 15, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134417 Nr: 1080-09.2016.811.0017

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira da Rocha, José Pereira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 20, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR a parte Autora para apresentar as últimas 

declarações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135656 Nr: 1943-62.2016.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Lucio Pereira de 

Souza - OAB:OAB/GO 31758/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 

31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37577 Nr: 1469-96.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Rodrigues da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia para o fim de:1)- Nos 

termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o 

acusado LAZARO RODRIGUES DA ROCHA, brasileiro, solteiro, serviços 

gerais, natural de São Félix do Araguaia/MT, nascido aos 23/09/1984, 

como incurso nas penas do artigo 121, caput, c.c art. 14, II, ambos do 

Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca; 2)- JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado LAZARO RODRIGUES DA ROCHA, pela 

prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 109, VI, c/c 

artigo 107, IV, do Código Penal, em relação ao delito do artigo 21 da Lei de 

Contravenções Penais.3)- JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

LAZARO RODRIGUES DA ROCHA, pela prescrição da pretensão punitiva 

estatal, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 107, IV, do Código Penal, 

em relação ao delito do artigo 330 (desobediência), do Código 

Penal.Considerando que o acusado fora colocado em liberdade, por força 

de decisão deste juízo e, que após não exsurgiram quaisquer das 

hipóteses que recomendassem sua prisão cautelar, deixo de decretar sua 

prisão (art. 413, § 3º do CPP).Intime-se o réu da pronúncia. (art. 420, I do 

CPP).Cientifique-se o d. representante do Parquet e o. Advogado.Preclusa 

a presente decisão, certifique-se o necessário, e proceda-se à alteração 

do Tipo de Ação no Sistema Apolo por tratar-se de processo da 

competência do Tribunal do Júri.Ato contínuo, intimem-se o Ministério 

Público e, em seguida a Defesa, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, bem como, 

juntarem documentos e requererem diligências (CPP, 422).Em seguida, 

decorrido o prazo das partes, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação e confecção de relatório sucinto acerca do processo (CPP, 

423).Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144990 Nr: 1876-29.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Radar Agro Aérea Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Lodea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Benedetto Júnior - 

OAB:OAB/MS 12.234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144217 Nr: 1471-90.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helm do Bradils Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frezarim e Frezarim Ltda e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercílio de Oliveira - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144170 Nr: 1433-78.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sergio Kulevicz, Ricardo José 

Kulevicz, Therezinha Sobral Kulevicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Iván Zakidalski - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141622 Nr: 3449-39.2017.811.0017

 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: Avelino Egidio Taques Filho, Agroambiental Plantas e 
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Projetos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandoval Neto Abreu Barbosa, Antônio 

Ferreira da Cruz, Bento Abreu Luz, Silvania Abreu Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:MT Nº 6443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133670 Nr: 551-87.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Olivio Ceccatto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a 

Defesa para apresentar suas Alegações Finais, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 2350-78.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Batista Godoi

 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:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de intimar à parte 

autora para, querendo, IMPUGNAR a Contestação de fls. 123-135, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31268 Nr: 2509-21.2010.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coelho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter de Jorge Paulo Filho, Mario Celso Heins, 

Osvaldo Paz Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo da citação editalícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41119 Nr: 1646-26.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanir de Castro Camelo, Alencar de Oliveira 

Lobo Filho, Luiz Otávio Castro Camelo Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito para INTIMAR a parte autora para manifestação acerca 

da possibilidade de atualizar o endereço dos Executados, tendo em vista o 

teor da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça à fl. 97.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132463 Nr: 2184-70.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WBdS, WFdS, LFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, José Genilson Brayner - OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 132463

Vistos.

Defiro os benefícios da justiça, com observância ao art. 1º, § 2º da Lei n.º 

5478/68.

Sendo tempestivos e preenchidos os requisitos dos artigos 914 e 915 do 

NCPC, recebo os embargos conforme postos em juízo para discussão.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 29 de março de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 134679 Nr: 1269-84.2016.811.0017

 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: José Nilton Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourrany Divina Alves Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 Autos ID nº 134679

Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Inicialmente, RECEBO a presente inicial por preencher os requisitos 

necessários disposto no artigo 319 e 320 do NCPC

Encaminhe-se o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca a fim de que seja designada 

audiência de conciliação, observando o comando do art. 334 do NCPC.

Em havendo conciliação, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Cite-se e intimem-se, devendo a parte requerida esclarecer, no prazo de 

10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do 

art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 15 de setembro de 2016.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 43576 Nr: 626-63.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis Santin, Ivone de Souza Lima, Alan 

Lima Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANUCCY ARAÚJO ALVARES 

- OAB:18019/B

 Vistos, em correição.

Cumpra-se a decisão retro, expedindo o necessário. Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Certifico que a sentença de fls. 394/415 foi disponibilizada no DJE no dia 

13/08/2018 e publicada no dia 14/08/2018. Certifico, ainda, que na data da 

publicação da sentença os presentes autos constavam com carga para o 

Ministério Público, sendo devolvido no dia 17/08/2018. Eu, Robson Júnior 

Botelho Davantel, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1142-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Federal de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS VALERIO DOS REIS, JOEL DOMINGOS 

DE SOUZA, JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64075Vistos, etc. (...)A defesa do flagrado Julian 

Marcos Gonçalves Paro aviou pedido de revogação de prisão preventiva 

em que alega a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; o 

reconhecimento da inexistência de flagrante; que seja deferida a prisão 

domiciliar aduzindo que o flagrado é indispensável ao cuidado de seus 

filhos; e, por fim, pede pela aplicação de cautelares diversas da prisão 

(fls. 85/136).O Ministério Público é pelo indeferimento, aduzindo que a 

homologação do flagrante, e conversão em preventiva, foi bem 

fundamentada, e que vários dos argumentos defensivos se confundem 

com o mérito da ação, e ainda, que o flagrado não demonstrou ser 

imprescindível aos cuidados dos filhos (fls. 139/143).(...)a necessidade de 

assegurar a ordem pública com o intuito de acautelar o meio social em 

decorrência da gravidade da conduta, fator a justificar a decretação da 

prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.Compulsando 

detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que não há menção 

de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requestada, 

tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as 

alegações aduzidas pela defesa.Ao final, quanto à conversão em prisão 

domiciliar, tenho que a mesma não merece respaldo, uma vez que o réu 

não preenche os requisitos necessários, ou seja, uma vez que o réu não 

demonstrou ser “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor 

de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”, e ainda, durante a fase 

Julian afirmou “QUE possui dois filhos menores, com idades de 14 anos e 

5 anos, estando cada um sob responsabilidade de suas mães” (fl. 13). 

(...).Intime-se o réu da presente decisão COM URGÊNCIA.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa. Aguarde-se a remessa do respectivo 

inquérito policial. Traslade-se as cópias necessárias ao Inquérito Policial 

correlato, inclusive desta decisão, após, arquive-se em pasta própria. Às 

providências necessárias. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 17 de agosto 

de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62634 Nr: 252-90.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Vitor da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu ANDERSON VITOR DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do artigo 155, 

§4°, I, do Código Penal.Passo a dosar individualmente a pena a ser 

aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal. Em atenção ao 

disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou 

culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes(...).Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, 

pelo que torno a pena definitiva do réu em 04 (quatro) anos de 

reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 100 (cem) 

dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos.O regime de cumprimento da pena será o 

fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, visto que conquanto 

a pena fixada seja 04 (quatro) anos, tem-se que o réu além de ser 

reincidente é portador de maus antecedentes.Incabível a substituição a 

que se refere (...)“Sentença condenatória superveniente constitui título 

novo a justificar a custódia cautelar. Não obstante, a questão ora 

suscitada não se encontra prejudicada pela superveniente da r. sentença, 

uma vez que não houve inovação nos fundamentos utilizados para 

justificar a medida extrema, (...)a)Lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;c)Em 

cumprimento ao disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 21 

de agosto de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-72.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADHMAR GONZAGA ALVES (REQUERENTE)

ADELAIDE PAGLIUCA ALVES (REQUERENTE)

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ESPERIDIÃO REQUERENTE: ADELAIDE PAGLIUCA 

ALVES, ADHMAR GONZAGA ALVES REQUERIDO: AVIANCA, TAM 

LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA Visto. Trata-se de Reclamação com 

pedido de indenização por dano moral, proposta por ADELAIDE PAGLIUCA 

ALVES e ADHMAR GONZAGA ALVES, em face de TAM LINHAS AÉREAS 

S/A, já qualificadas nos autos. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro 

no artigo 38, da Lei 9.099 de 26/09/1995. Decido. Consta do termo de 

audiência (ID. 14453715), autocomposição das partes, onde a parte 

Promovida se compromete a pagar em favor da Promovente, o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada promovente, no prazo e condições firmadas no respectivo termo de 

audiência. Afiro a regularidade do acordo celebrado entre as partes 

nestes autos, pois as cláusulas encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais. Assim preceitua o artigo 478, III, “b” do Código de 
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Processo Civil: “ Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] III 

- homologar: [...] b) a transação;[...]” Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo carreado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95 

e art. 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 07 de agosto de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-62.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO BORGES DE ARRUDA (REQUERENTE)

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000104-62.2018.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 22.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANISIO BORGES DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: JOSE 

LOPES DE ALMEIDA JUNIOR . Pessoa(s) a ser(em) intimada (s) Nome: 

ANISIO BORGES DE ARRUDA Endereço: AVENIDA VEREADOR PAULO 

SERGIO BACHEGA, S/N, BEIRA RIO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 ; FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO da parte promovente, acima 

qualificada, para comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 01 de outubro de 2018, às 9:00 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, devidamente acompanhado de 

advogado(s) habilitado(s). PORTO ESPERIDIÃO, 21 de agosto de 2018. 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60354 Nr: 2817-81.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR SILVA, SONILDA MARTINS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 17 de setembro de 2018, às 

07h30m (MT). Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à 

intimação o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a 

citação da parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56721 Nr: 1105-56.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAT, NCOT, NCOT, NCOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao 

setor de expedição visando a confecção de Carta Precatória de Citação e 

intimação de audiência de Conciliação, que desde de já , designo para o 

dia 17 de setembro de 2018, às 08h00m, devendo ser cumprida no 

endereço: AV. PADRE FRANCISCO GENTEL, S/N, CENTRO 

(SUPERMERCADO ANHANGUERA), SANTA TERESINHA/MT, CEP 

78650-000, TEL. 66 3558-1176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60328 Nr: 2805-67.2018.811.0080

 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: CLAUDIOMAR CARVALHO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

impugne a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59460 Nr: 2453-12.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste acerca da certidaão de ref. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59725 Nr: 2525-96.2018.811.0080

 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: LASARO FERNANDES DA MOTA

 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 do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

impugne a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59800 Nr: 2558-86.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu Advogado, para que 

impugne a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59733 Nr: 2527-66.2018.811.0080

 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: DANIEL MICHELS

 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 do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

impugne a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18932 Nr: 729-17.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MAZUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerida, via DJE, na pessoa de seus advogados, para 

que apresentem contrarrazões ao recurso adesivo interposto.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13997 Nr: 328-60.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RIBEIRO DO CARMO & CIA LTDA, 

MARCIO RIBEIRO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

§ 1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema Apolo, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15072 Nr: 1403-37.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO GIRARDI, SEBASTIÃO 

GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

§ 1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema Apolo, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15180 Nr: 1504-74.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO GIRARDI, SEBASTIÃO 

GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

§ 1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema Apolo, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19620 Nr: 942-60.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILTON ALVES, TIAGO KLEIN STEFFENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 
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§ 1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema Apolo, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35093 Nr: 1776-24.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Vieira Lima Comércio - ME, BONFIM VIEIRA 

LIMA, RENILDE SOUSA DE FREITAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO DE MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

§ 1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema Apolo, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15723 Nr: 428-78.2008.811.0079

 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): SAN RAFAEL COMERCIO E REPRESENTACÕES 

LTDA, Claudemir Roque Ranzi, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o resultado do julgamento do recurso de apelação, 

passo a deliberar:

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58827 Nr: 2629-91.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton da Silva Uczenki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: eventualmente cadastrar advogado(a)(s) constituído(a)(s) 

para a solenidade, via DJE (impulsionamento por certidão).

Designo o dia 19 de outubro de 2018, às 13:45h (Horário de Mato Grosso) 

para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58697 Nr: 2568-36.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953/MT

 Vistos.

SECRETARIA: eventualmente cadastrar advogado(a)(s) constituído(a)(s) 

para a solenidade, via DJE (impulsionamento por certidão).

Designo o dia 19 de outubro de 2018, às 14: 15h (Horário de Mato Grosso) 

para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32375 Nr: 832-56.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loja Renner S/A, Loja Riachuelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA KAREN DOS 

SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos.

Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 

depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, certifique-se o cumprimento integral do Provimento, 

expedindo-se alvará de levantamento em momento oportuno.

 Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31633 Nr: 51-34.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILCE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ISAAC BNORGES DE 

FARIA - OAB:34388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB-MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18031 Nr: 1003-52.2009.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRYSTIANO VIEIRA DIAS, ADRIANO VIEIRA DIAS, 

Hermes Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE SOUZA, ROMES 

FERREIRA PARTATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Considerando-se o transcurso do prazo "in albis", intime-se novamente a 

parte exequente para que promova a atualização do cálculo apresentado 

em fl. 312, no prazo de 10 (dez) dias.

Aguardar em cartório o decurso do prazo.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte exequente, arquivem-se 

os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 10064 Nr: 119-62.2005.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Atair Caetano Rodrigues, DALVA MARIA 

BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENOIR GUBERT, CLEONICE DEQUIGIOVANNI 

GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17741 Nr: 705-60.2009.811.0079

 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: FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRO. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA MENDES PEREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP/ 271.166

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, faculto à 

parte embargante a juntada do comprovante de recolhimento da guia de 

"taxa de materialização do peticionamento eletrônico" da petição de fls. 

196/197.

Após, tornem conclusos para análise dos embargos de declaração 

opostos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17375 Nr: 335-81.2009.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SHAHIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A OAB/MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 
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cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17880 Nr: 869-25.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIR ELAINE SEIDEL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCELIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Considerando-se a decisão que converteu a presente ação em execução, 

ANOTE-SE a conversão na capa dos autos, registros e cartório 

distribuidor.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) (conforme endereço atualizado 

fornecido) para, no prazo de três (03) dias, efetuar (em) o pagamento da 

dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. 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(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31259 Nr: 1351-65.2012.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONICE QUINTILIANO DE SANTANA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460, TOMAS NICOLAS DENIS COVALISKI BOEIRA - 

OAB:16430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão ao Município de 

Ribeirão Cascalheira/MT (fls. 300/303), eis que não houve a intimação 

pessoal acerca da r. sentença prolatada.

Deste modo, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fl. 286 e 

a decisão que inaugurou a fase executiva, devolvendo o prazo recursal 

para o ente municipal.

Sendo assim, intime-se (com envio dos autos) a Procuradoria Municipal 

para, querendo, se manifestar sobre a sentença de fls. 281/285.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 1202 Nr: 39-35.2004.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AIRES CIRINEU NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AIRES CIRINEU NETO - 

OAB:4.451- A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

§ 1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema Apolo, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32166 Nr: 617-80.2013.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRV CEREALISTA LTDA, RAFAEL ANTUNES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA QUANTUM LTDA, AUREO 

LUDOVICO DE PAULA, ANGELA CARNEIRO CANEDO DE PAULA, Átomo 

Participações Ltda, Carolina Carneiro Ludovico de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Ferrairo Honório - 

OAB:MS/ 12.950-A, MARCELO CARRIEL HONÓRIO - OAB:115.461 / SP, 

MATHEUS CARRIEL HONORIO - OAB:OAB/MS 13.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO AUGUSTO AMORIM 

MESQUITA - OAB:4.012/GO, Jacqueline Cavalcante Marques - 

OAB:MT0011784O

 Vistos.

Tendo em vista que o presente processo físico possui autos virtuais em 

apenso, DETERMINO A SUA DIGITALIZAÇÃO E POSTERIOR INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, cientificando-lhes que o processo em epígrafe passou a 

tramitar pela via digital (eletrônico), nos termos do artigo 223 da CNGC-J.

Sendo assim, as partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais, conforme previsão contida no art. 12, § 

5º, da Lei nº 11.419/2006.

Os autos físicos ficarão à disposição, em Secretaria, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação.

 Decorridos estes, serão remetidos ao arquivo, lançando-se certidão de 

sua digitalização.

Por fim, tornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45661 Nr: 375-82.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Guilherme Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA RAMOS CAIADO DE 

ANDRADE - OAB:42192, Gustavo Antõnio Heráclio do Rêgo Cabrla 

Filho - OAB:, Gustavo Antônio Heráclito do Rêgo Cabral Filho - 

OAB:28284 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora.

 Deverá a Secretaria deste Juízo observar a remessa dos autos ao INSS 

para igual procedimento.

 Por fim, tornem conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36053 Nr: 2616-34.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BATISA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36052 Nr: 2615-49.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUINTINO FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50435 Nr: 2767-92.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/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).

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 06 

de fevereiro de 2019, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57913 Nr: 2189-95.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovecy Francisco da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MA 5643-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Atualize-se o sistema Apolo cadastrando os últimos patronos habilitados 

nos autos.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55231 Nr: 1186-08.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Atualize-se o sistema Apolo cadastrando os últimos patronos habilitados 

nos autos.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58921 Nr: 2687-94.2018.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA RODRIGUES VALADARES, VALFLIANA 

DORALICE VALDIVINA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITA MUNICIPAL INTERINA: LUZIA NUNES 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32882 Nr: 1334-92.2013.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BALERINE DE CARVALHO, Ana Carla de 

Carvalho, NILCEU DE CARVALHO, Nely Zanetti de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacílio Ferraz - OAB:MG/40.670, 

Sara Costa de Oliveira - OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35403 Nr: 2054-25.2014.811.0079

 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: Espólio de CARLOS FREDERICO MASSAI, Maria Cristina 

Ferlin Massai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DOS SANTOS ALMEIDA, JOSÉ 

SOARES DE SOUSA, João Silva Arruda, Marcilino Marques de Souza, 

FABIO ANDRADES DORTA, EDEVALDO BARBOSA ROCHA, Raimundo 

Fonseca Dorta, LUCIANO NUNES BRANDÃO, Benone Ferreira Fonseca, 

Deuzilene Fonseca Dorta dos Santos, Jorcione Pinto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO VAZ DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:150684, Carla Cristina Massai Fedatto - 

OAB:SP/ 202.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17755 Nr: 727-21.2009.811.0079

 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: Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minuci - 

OAB:OAB/MT 13.215-B, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18965 Nr: 289-58.2010.811.0079

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minuci - 

OAB:OAB/MT 13.215-B, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 
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Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18469 Nr: 1443-48.2009.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel de Oliveira Braz - 

OAB:OAB/SC 16694, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17756 Nr: 728-06.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minuci - 

OAB:OAB/MT 13.215-B, LUIZ ALDANI NARDÃO - OAB:9.305/MT, 

Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Intime-se a parte exequente (com envio dos autos) para que prossiga na 

execução, promovendo atos concretos que viabilizem o seu êxito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo "in albis", arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 1182-49.2010.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minuci - 

OAB:OAB/MT 13.215-B, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 Vistos.

Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 

depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, certifique-se o cumprimento integral do Provimento.

Após, tornem conclusos para determinação de expedição de alvará de 

levantamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, para o fim de: PRONUNCIAR o acusado ARISTON SIQUEIRA ROCHA 

AMORIM, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 

121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 211 do Código Penal, c/c 

art. 14 da Lei 10.826/03. Da Prisão do AcusadoTendo em vista que o 

Acusado permaneceu preso durante todo o trâmite processual; 

considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, 

especialmente visando a garantia da ordem pública, por conta da 

periculosidade concreta da sua conduta.Considerando ainda que deverá 

ser interrogado perante o Egrégio Tribunal do Júri, MANTENHO a prisão do 

acusado, nos termos do art. 413, § 3º, c/c art. 312, todos do Código de 

Processo Penal. Intime-se o Acusado, pessoalmente, acerca da r. 

sentença. Notifique-se o Ministério Público e o Advogado do Acusado, 

este último pelo DJE.Havendo o trânsito em julgado da presente, abra-se 

vista dos autos às partes, para os fins do art. 422 do CPP.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20060 Nr: 1382-56.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 
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depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, CERTIFIQUE-SE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO 

PROVIMENTO, expedindo alvará de levantamento em momento oportuno.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34601 Nr: 1349-27.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene de Campos Garcia Parra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 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 NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

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.

P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30862 Nr: 714-98.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton César Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 714-98.2012.811.0052 – Código 30862.

Vistos etc.,

Analisando os autos, observo que as partes já se manifestaram na fase 

do art. 422 do Código de Processo Penal, arrolando testemunhas em 

número legalmente previsto.

Desta forma, com fundamento no artigo 423, II do Código de Processo 

Penal, elaboro relatório do processo para o regular prosseguimento do 

feito.

É O RELATÓRIO.

O Ministério Público ofertou denúncia contra MILTON CÉSAR SABINO, 

VULGO “PEITINHO DE ROLINHA”, como incurso nas sanções do art. 121, § 

2º, incisos II e III c/c art. 121, § 4º in fine, ambos do Código Penal.

Recebida a denúncia em 06 de novembro de 2012 (fls. 100), o réu foi 

citado pessoalmente (fls. 116) e apresentou resposta à acusação (fls. 

135).

 Designada audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 410 do 

CPP, foram ouvidas testemunhas (fls. 153, 167 e 205) e interrogado o 

denunciado (fls. 183).

Encerrada a instrução probatória, foram apresentadas alegações finais 

por memoriais (fls. 94/103 e 281). A acusação requereu a pronúncia do 

denunciado, enquanto a defesa pugnou pela desclassificação da 

imputação para homicídio culposo.

Em 24 de outubro de 2014 o denunciado foi pronunciado (fls. 283/286-v), 

por estar presente a materialidade do delito e indícios suficientes de 

autoria. A decisão de pronúncia transitou em julgado para a acusação em 

21/10/2014, para a defesa em 24/02/2015 e para o réu em 11/04/2016, 

conforme certidões de fls. 293/295.

 Por se encontrar em lugar incerto e não sabido, o denunciado foi intimado 

da pronúncia por edital (fls. 292) conforme art. 420, parágrafo único, do 

CPP.

Atendendo ao disposto no art. 422 do CPP, o Ministério Público e a defesa, 

arrolaram as testemunhas a serem ouvidas em plenário (fls. 296 e 302).

A acusação arrolou as seguintes testemunhas, em caráter de 

imprescindibilidade:

1) JOEL SOARES DE OLIVEIRA: empresa Multi Park, na rua dos Cardeais, 

quase em frente ao Posto Neca, em Cáceres/MT.

2) MAURIZON GOMES DOS SANTOS: av. Sete de Setembro, s/n, bairro 

Cidade Alta em Rio Branco/MT.

3) VALDEIR DE SOUZA: rua Cuiabá, s/n, bairro Cidade Alta, Rio 

Branco/MT.

4) TONY RAMOS DIAS: rua Cuiabá, nº 30, Centro, Rio Branco/MT.

5) ABRAÃO APARECIDO CAMPOS DA SILVA: av. Sete de Setembro, s/n, 

bairro Cidade Alta em Rio Branco/MT.

6) GILMAR DO CARMO TOLOMEU: av. Firmino Zanol, s/n, bairro 

Fiderlândia, Rio Branco/MT.

A defesa arrolou as seguintes testemunhas, sem caráter de 

imprescindibilidade:

 1) JOEL SOARES DE OLIVEIRA: empresa Multi Park, na rua dos Cardeais, 

quase em frente ao Posto Neca.

 2) MAURIZON GOMES DOS SANTOS: av. Sete de Setembro, s/n, bairro 

Cidade Alta em Rio Branco/MT.

3) Valdeir de Souza: rua Cuiabá, s/n, bairro Cidade Alta, Rio Branco/MT.

4) TONY RAMOS DIAS: rua Cuiabá, nº 30, Centro, Rio Branco/MT.

5) ABRAÃO APARECIDO CAMPOS DA SILVA: av. Sete de Setembro, s/n, 

bairro Cidade Alta em Rio Branco/MT.

6) GILMAR DO CARMO TOLOMEU: av. Firmino Zanol, s/n, bairro 

Fiderlândia, Rio Branco/MT.

DELIBERAÇÕES

 Considerando o disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a sessão do 

Tribunal do Júri para o DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 08H00MIN 

(MT).

1. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da Sessão Plenária.

 2. EXPEÇAM-SE CARTAS PRECATÓRIAS para intimação dos residentes 

fora da Comarca e desde já consigno que tais testemunhas não são 

obrigadas a comparecer em Plenário, e caso as testemunhas não sejam 

encontradas para realização do júri, não será a sessão redesignada, e 

serão exibidos os vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de 

instrução.

3. A exibição de depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas em 

fase instrutória, que não forem localizadas para depor em sessão plenária 

encontra respaldo no art. 473, §3º do CPP e não está elencada entre os 

impeditivos do art. 478 do CPP.

4. CERTIFIQUEM-SE os antecedentes criminais atualizados do acusado 

MILTON CÉSAR SABINO, VULGO “PEITINHO DE ROLINHA”.

5. ARBITRO o montante de 3,5 URH – R$ 3.137,78 (três mil, cento e trinta e 

sete reais e setenta e oito centavos), ao Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, 

OAB/MT 5106-A, pelos serviços prestados nestes autos durante a 

suspensão da Defensoria Pública. EXPEÇA-SE a respectiva certidão.

6. NOMEIO como defensor dativo o DR. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, 

OAB/MT 21378, em face da suspensão do expediente da Defensoria 

Pública nesta Comarca. Fixo os honorários advocatícios em 20 URH – 

17.930,20 (dezessete mil novecentos e trinta e vinte reais), conforme 

tabela da OAB/MT de fevereiros de 2018, os quais serão ratificados ou 

retificados em sentença de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

7. INTIME-SE o dativo o DR. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 

21378, para, EM 05 (CINCO) DIAS, manifestar acerca da aceitação do 

múnus e, em caso de aceitação, representar os interesses do acusado 

neste processo, dando-lhe ciência da data do Júri designada.

8. À DIRETORIA DO FORO para disponibilizar os objetos apreendidos 

(sobretudo armamento) para apresentação em plenário no dia designado.

9. CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO e à DEFESA.

10. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46207 Nr: 1990-91.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

se manifestar nos autos, no prazo legal, acerca da nomeação de ref. 8 e 

do cálculo de pena de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51928 Nr: 1134-93.2018.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdJ, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51928

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de nova readaptação de pauta, 

redesigno a audiência de entrevista com o interditando para o dia 04 de 

outubro de 2018, a realizar-se às 18 h, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43371 Nr: 509-93.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 Código: 43371

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readaptação de pauta, 

redesigno de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 2018, a 

realizar-se às 18 h, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40776 Nr: 1244-63.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablia Cristina Carmo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Assim, considerando que já foram analisadas as prejudiciais/preliminares, 

DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. Dessa feita, as partes pugnaram pela produção de prova 

pericial. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos: “I-) há invalidez 

permanente total ou parcial? II-) se permanente a invalidez, trata-se de 

invalidez completa ou incompleta? III-) Qual o grau de invalidez?” Por todo 

exposto: 1) RETIFIQUE-SE o polo passivo da demanda para constar como 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 2) 

DEFIRO a perícia médica e NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, que deverá ser intimado, via carta de 

intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o 

encargo, bem como apresentar a proposta de honorários. 3) FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos), sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. 4) DETERMINO que o ônus da perícia 

médica a ser realizada, seja a encargo da parte requerida, ante a 

hipossuficiência da parte autora, uma vez beneficiária da justiça gratuita. 

Nesse sentido:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12534 Nr: 372-58.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Considerando o disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a sessão do 

Tribunal do Júri para o DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 08H00MIN 

(MT). 1. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas, fazendo constar do 

mandado a data, horário e local da Sessão Plenária. 2. EXPEÇAM-SE 

CARTAS PRECATÓRIAS para intimação dos residentes fora da Comarca e 

desde já consigno que tais testemunhas não são obrigadas a comparecer 

em Plenário, e caso as testemunhas não sejam encontradas para 

realização do júri, não será a sessão redesignada, e serão exibidos os 

vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução. 3. A 

exibição de depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas em fase 

instrutória, que não forem localizadas para depor em sessão plenária 

encontra respaldo no art. 473, §3º do CPP e não está elencada entre os 

impeditivos do art. 478 do CPP. 4. CERTIFIQUEM-SE os antecedentes 

criminais atualizados do acusado JONAS NEVES DA SILVA. 5. Pelos 

serviços prestados nestes autos durante a suspensão da Defensoria 

Pública, ARBITRO ao Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT x, o 

montante de 15 URH – R$ 13.447,65 (treze mil quatrocentos e quarenta e 

sete reais e sessenta e cinco centavos) pela atuação na primeira fase do 

processo e o montante de 15 URH – R$ 13.447,65 (treze mil quatrocentos 

e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) pela atuação na 

segunda fase. Os quais serão ratificados ou retificados em sentença de 

acordo com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer. 6. À 

DIRETORIA DO FORO para disponibilizar os objetos apreendidos 

(sobretudo armamento) para apresentação em plenário no dia designado, 

bem como preparar o plenário do júri para eventual necessidade de 

transmissão dos depoimentos colhidos na fase instrutória. 7. CIÊNCIA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO e à DEFESA. 8. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9934 Nr: 613-03.2008.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues Domingo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Considerando o disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a sessão do 

Tribunal do Júri para o DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 08H00MIN (MT). 

5. Pelos serviços prestados nestes autos durante a suspensão da 

Defensoria Pública, RETIFICO os honorários arbitrados (fls. 192) ao Dr. 

MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT 13290-A, para o montante de 06 

URH – R$ 5.379,06 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais e seis 

centavos) pela atuação na primeira fase do processo. EXPEÇA-SE a 
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respectiva certidão. 6. Ademais, considerando a petição de fls. 248, 

NOMEIO como defensor dativo o DR. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, 

OAB/MT 21.373, em face da suspensão do expediente da Defensoria 

Pública nesta Comarca. Fixo os honorários advocatícios em 20 URH – 

17.930,20 (dezessete mil novecentos e trinta reais e vinte centavos), 

conforme tabela da OAB/MT de fevereiro de 2018, os quais serão 

ratificados ou retificados em sentença de acordo com o zelo despendido e 

a complexidade que a causa requer. 7. INTIME-SE o dativo o DR. CÉSAR 

LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT 21.373, para EM 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar acerca da aceitação do múnus e, em caso de aceitação, 

representar os interesses do acusado neste processo, dando-lhe ciência 

da data do Júri designada. 8. À DIRETORIA DO FORO para disponibilizar os 

objetos apreendidos (sobretudo armamento) para apresentação em 

plenário no dia designado, bem como preparar o plenário do júri para 

eventual necessidade de transmissão dos depoimentos colhidos na fase 

instrutória. 9. CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO e à DEFESA. 10. 

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9333 Nr: 223-33.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para que informe uma conta 

bancária para a expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45571 Nr: 1703-31.2017.811.0052

 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: BRB, IdSB, KRB, LRB, JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes requerentes para comparecerem perante 

este Juízo, a fim de retirarem os Formais de Partilha.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-92.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ODECY BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000053-92.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: ODECY 

BARBOSA DA SILVA Parte Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO 

CORBELINO Procedo REITERAÇÃO da INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado para execução da sentença no processo acima 

indicado. Despacho/Decisão: Sentença anexa RIO BRANCO/MT, 21 de 

agosto de 2018 Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000028-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

JAIRO JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 21 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO BARROSO VIARO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000028-16.2017.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000028-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

JAIRO JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000028-16.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

16.214,19; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241)/[COMPRA E 

VENDA]. Partes do processo: Parte Requerente: JAIRO JOSE RODRIGUES 

Parte Requerida: IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Senhor(a): 

IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 09:30 , no endereço 

ao final indicado. Despacho/Decisão: Anexa ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 455 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 398 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 

4. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC) OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 
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devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. RIO 

BRANCO/MT, 21 de agosto de 2018 Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000094-93.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ASSIS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000094-93.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: WESLEY ASSIS DOS SANTOS 

JUNIOR Parte Requerida: YMPACTUS COMERCIAL S/A Senhor(a): 

WESLEY ASSIS DOS SANTOS JUNIOR. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 14871639, cuja copia 

segue anexa, requerendo o que entender de direito, no processo acima 

indicado. RIO BRANCO/MT, 21 de agosto de 2018 Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-22.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010097-22.2016.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR Parte Requerida: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Senhor(a): IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 

14873449, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO 

BRANCO/MT, 21 de agosto de 2018 Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-15.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ELLEN BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000041-15.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

Parte Requerida: ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 14874018, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 21 de agosto de 

2018 Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010002-55.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010002-55.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS 

Parte Requerida: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Senhor(a): EDUARDO PIMENTA DE FARIAS. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 14874503, 

cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 21 

de agosto de 2018 Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-90.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PAULO AMORIM MOURA (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 21 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000176-90.2018.8.11.0052; 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.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76516 Nr: 3294-88.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRdBTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão proferida neste processo, DESIGNO audiência 
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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 18 de SETEMBRO de 2018, às 

17:00 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65416 Nr: 641-50.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Mutlicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vitalina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720-B, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11.258, Marco 

André Honda Flores - OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes e, 

por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Promova-se a baixa de qualquer restrição porventura realizada nos autos.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73509 Nr: 1687-40.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elymarcio Nunes de Araújo, Jucilene Joaquim 

Cosme Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MENDES 

DA SILVA - OAB:12433

 Certifico que o recurso do requerido de ref:24, foi apresentado no prazo 

legal. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar o banco exequente, para apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82589 Nr: 2144-38.2018.811.0032

 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): DAIANA RUZIN KMIECICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 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$ 

51,10(cinquenta e um reais e dez centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Barreiro Vermelho, zona rural, 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.: 57524 Nr: 1655-40.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dilson de Almeida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:OAB/MT 9.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o exequente, para impulsionar os autos, requerendo o 

que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82763 Nr: 2230-09.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVIO TSCHINKEL - OAB:2039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 1.825,00(hum mil oitocentos e vinte e cinco reais), referente ao 

cumprimento do mandado na Fazenda Laranjal III Distrito de Marzagão 

(Município de Rosário Oeste-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.: 64726 Nr: 375-63.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO MUHLBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DE SIQUEIRA, Milton David da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Permaneçam os autos conclusos para decisão, quanto à liminar pleiteada 

na inicial.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64648 Nr: 355-72.2016.811.0032

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com arrimo nos 

arts. 806 c/c art. 808, I e 267, IV, todos do Código de Processo Civil de 

1973.Por consectário, REVOGO a tutela de urgência outrora 

concedida.Condeno a parte Requerente às custas processuais.Ciência ao 

MPE.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 
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estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58493 Nr: 2223-56.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. de Mello -ME, nome fantasia Panatanal 

Móveis e Eletrodomèsticos, MARCELO VERIATO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o pedido da parte Exequente de ref.42. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação de acordo com o endereço indicado pela 

parte Exequente (ref.42).

 Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82034 Nr: 1786-73.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene dos Santos Pombo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:9, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono o autos com a finalidade 

de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 53989 Nr: 2079-19.2013.811.0032

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Monteiro Vidal - 

OAB:10112

 CONDENO o EMBARGANTE a multa de 3 (três) salários mínimos, em 

decorrência da prática de conduta atentatória à dignidade da justiça, que 

deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em 

julgado desta Sentença, nos termos dos artigo 918, parágrafo único, c/c 

artigo 77, §2º, ambos, do NCPC. Não sendo paga a multa supracitada no 

aludido prazo, deve ser inscrita como dívida ativa do Estado, a teor do 

art.77, §3º, do NCPC.Por fim, CONDENO o Embargante ao pagamento dos 

honorários advocatícios por apreciação equitativa, que os fixo no valor de 

R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §§2ºe 8º, do 

NCPC.Transitada em Julgado, DETERMINO a expedição de RPV ao Exmo. 

Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em nome do Embargado, observando-se os itens da Seção 12, Capítulo 

2.12, da CNGC, Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e art. 100, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).DETERMINO o 

desentranhamento de uma via dos autos (fls. 17/24), bem como a 

impugnação de fls. (25/32), que se refere aos autos Código 1017. Após, 

devem ser renumeradas as folhas.TRASLADE-SE cópia destes autos para 

o feito executivo, Código 305, devendo ser reimpressa a capa de 

autuação do mesmo para fazer constar a numeração única.A impugnação 

de fls. (25/32), que se refere aos autos Código 1017, deve ser encartada 

nos autos próprios, se também não estiver em duplicidade naqueles 

autos.Atualize-se a dívida. Após, cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo.Após a expedição de Ofício Requisitório de RPV, 

arquivem-se os autos (Códigos 53989 e 305).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86334 Nr: 936-53.2018.811.0053

 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): ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA, 

AURORA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ COLOCAR NO CAMPO "BAIRRO" O 

SEGUINTE: TAQUARAL.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62128 Nr: 1631-17.2012.811.0053

 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: COPEBRÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Junqueira de Oliveira 

Martins - OAB:271.217 AOB/SP, Renata M. da Rocha Martins - 

OAB:291.997OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, 

CNPJ: 10559419000131. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 818.008,19 

(Oitocentos e dezoito mil e oito reais e dezenove centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Copebrás Ltda Propos Ação Monitória em face da 

Salmax Nutrição Animal Ltda.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Acolho o pedido de fls. 114-115, 

cite-se o réu, via edital, conforme pugnado. Transcorrendo o prazo, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VICTÓRIA DE 

CARVALHO ARAÚJO, digitei.

Santo Antonio do Leverger, 20 de agosto de 2018

Marcela Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48020 Nr: 241-46.2011.811.0053

 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: ELAINE CRISTINA REIS FRIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AGNELO RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ AGNELO RIBEIRO NETO, Rg: 

003.033, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Elaine Cristina Reis Frias entrou com ação de adjudição 

compulsória em face de José Agnelo Ribeiro Neto.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a citação por edital do 

requerido.Restando inerte, nomeio o Dr. Júlio Cesar Moreira Silva Junior, 

OAB/MT 9.709, como advogado dativo para prosseguir com a defesa dos 

interesses do requerido.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, GABRIELY AMORIM DA 

SILVA, digitei.

Santo Antonio do Leverger, 09 de agosto de 2018

Marcela Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70645 Nr: 1720-69.2014.811.0053

 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: EDMUNDO BORGES DA SILVA, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA, ABNER PINHEIRO DA CRUZ, JANE IZES DE ARRUDA 

FERREIRA, EDVALDO DA SILVA NASCIMENTO, MAURINO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, MANOEL ESTEVÃO NASCIMENTO, CORNELIO CENTURIÃO, 

OSMAR RAMOS DA CRUZ, MARCO ANTONIO BATISTA RIBEIRO, JACI 

TAVARES DA SILVA, ENIL DA SILVA NASCIMENTO, IZES JANE DE 

ARRUDA, LUIZ JORGE DA COSTA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, EDILMA DA 

SILVA NASCIMENTO, EDSON DA SILVA NASCIMENTO, SEBASTIANA 

RODRIGUES BENEVIDES COSTA, EDIVAN ROGERIO CANAL, VANEZA 

APARECIDA DOS SANTOS, MARILENE CORREA DA CRUZ, AUDÁLIO 

TAVARES, GILSON TAVARES, GILDO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO UMBERTO PAULI, CARLOS BARU 

DERQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Condiciono o deferimento do pedido de desarquivamento postulado à ref. 

87, mediante juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, do comprovante de 

recolhimento da taxa para tal ato, vez que o feito não está sob o pálio da 

justiça gratuita.

 Após, cumprida a determinação retornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86827 Nr: 1128-83.2018.811.0053

 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): WALTER HIGINO RODRIGUES, VALDECY 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para o pagamento da diligência do oficial de 

justiça no valor de 584,00, tendo em vista que na ref: 09 o autor não logou 

êxito ao gerar o guia de diligência. (localidade para preenchimento da guia 

/ BARÃO DE MELGAÇO - VIA RECREIO)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 1414-03.2014.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KATIA LUCIA PEDROSA DA SILVA, EDUARDO PIRES 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCE PEDROSA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA 

SILVA JUNIOR - OAB:9709

 Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59039 Nr: 1177-37.2012.811.0053

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMEDES CARLOS NOGUEIRA, ELIDE MARIA 

MAZER NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRTA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73243 Nr: 1236-20.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS PASSOS FILHO, JOSEFINA 

PASQUINI SANCHES DOS SANTOS, JÉSSICA SANCHES DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BOM DESPACHO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Jorge Basílio de Oliveira 

- OAB:14849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Alves Lopes - 

OAB:15.537-B/MT, Wilsa Cebalho do Carmo - OAB:OAB/MT18223/O

 Tendo em vista a morte do autor do fato, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por José Pereira dos Passos Filho, Josefina Pasquini 

Sanches dos Santos e Jessica Sanches dos Passos em face de Wilson 

Bom Despacho do Carmo.Sem custas, sem 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.: 85977 Nr: 762-44.2018.811.0053

 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: IZES PRADO DE SOUZA, MÁRCIA DE SOUZA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERDESON GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1385 Nr: 456-08.2000.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARI DE SOUZA, EDNA TEREZA 

PEDROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ARI DE SOUZA, Rg: 350.747, 

Filiação: Manoel Pereira de Souza e de Maria Candelária de Souza, data de 

nascimento: 03/09/1952, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, viuvo(a), 

trabalhador braçal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do acusado João Ari de Souza da decisão abaixo 

transcrito.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC. Trata-se de feito de restauração de 

autos, o que foi determinado em face do extravio dos autos n° 337/2000, 

código 1385. Determinada a restauração (fl. 17), foram juntados todos os 

andamentos do sistema Apolo (fls. 19/33). À fl. 36, a representante do 

Ministério Público manifestou estar de acordo com as cópias e 

andamentos extraídos do Sistema Apolo. Devidamente citada (fls. 37/38), 

a vítima Edna Tereza Pedrosa de Oliveira não apresentou nenhuma 

manifestação (fl. 41). Realizada tentativa de citação pessoal do 

reeducando (fl. 37), este não foi encontrado (fl. 38), motivo pelo qual foi 

realizada a sua citação por edital (fls. 39/40), tendo transcorrido in albis o 

prazo assinalado para manifestação (fl. 41). À fl. 43, a Defensoria Pública 

informou não ter encontrado documentos referentes aos autos a serem 

restaurados e manifestou estar de acordo com as cópias e andamentos 

extraídos do Sistema Apolo. É o relatório. DECIDO. Considerando a 

ausência de manifestação da vítima e do acusado (fl. 41) e tendo em vista 

que o Ministério Público e a Defensoria Pública concordaram com as 

cópias juntadas aos autos (fls. 36 e 43), JULGO, por sentença, 

restaurados os presentes autos, na forma em que se encontram, o que 

faço com fulcro no art. 547 do CPP. Os presentes autos valerão pelos 

originais, devendo, assim, tramitar com o número do processo extraviado 

(autos nº 337/2000 código 1385) e que aqui se restaura. Procedam-se às 

anotações necessárias. Publique-se e registre-se. Intimem-se o Ministério 

Público a Defensoria Pública. Intime-se o acusado via edital. Transitada em 

julgado esta sentença, cumpra-se integralmente o despacho exarado no 

dia 22.07.2009 (fl. 21). Transitada em julgado a sentença condenatória 

prolata em desfavor do acusado (fls. 24/26), proceda-se ao cumprimento 

de suas disposições finais, conforme consta à fl. 26. 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, GABRIELY AMORIM DA 

SILVA, digitei.

Santo Antonio do Leverger, 21 de agosto de 2018

Marcela Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 996 Nr: 104-50.2000.811.0053

 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): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, EDMAR GALLIO, HARRISSON BENEDITO RIBEIRO, VERALDO 

DIAS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Alencar - 

OAB:4K87/MT, Lucimara Rodrigues Cordeiro - OAB:3961/MT, Luiz 

Estevão Torquato da Silva - OAB:1760/MT, Palloma e. Torquato da 

Silva - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao 

pagamento dos valores a que foram condenados, pena de serem 

aplicadas as multas do art. 523, § 1º do CPC.

Proceda-se o cadastro dos requeridos, nos termos da Resolução 44/2007 

do CNJ.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-96.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (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, 21 de agosto de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1933 Nr: 436-93.1999.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MOREIRA BASTOS - DE CUJUS, 

JOANÍLIA ROSA DE JESUS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº. 1999/2274.

Código nº. 1933.

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução ajuizada por Júlio Cesar Moreira Bastos, 

constata-se que a inscrição do débito junto a Fazenda Nacional nos autos 

já foram devidamente quitados, a medida que se impõe é a extinção do 

presente feito (fl. 60/60-verso).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores nos 

autos já foram devidamente quitados em folha nº. 60/60-verso, a extinção 

do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. 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
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 Cod. Proc.: 52064 Nr: 1983-17.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MOREIRA BASTOS - DE CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B, LUCAS VASCONCELOS PERRONE - OAB:, 

TULIO FIGUEREDO PEIXOTO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº. 1983-17.2012.811.0039.

Código nº. 52064.

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução ajuizada por Júlio Cesar Moreira Bastos, 

constata-se que a inscrição do débito junto a Fazenda Nacional nos autos 

já foram devidamente quitados, a medida que se impõe é a extinção do 

presente feito (fl. 61/61-verso).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores nos 

autos já foram devidamente quitados em folha nº. 61/61-verso, a extinção 

do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. 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.: 2356 Nr: 730-48.1999.811.0039

 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: SOBRINHO & MUGARTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 CÓDIGO nº. 2356.

Vistos em correição.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

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.: 22968 Nr: 589-43.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL SANTA IZABEL LTDA., 

EDSON LOUIZ ANTONIASSI, MARIA ISABEL RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito 

com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC c/c Art. 580 da CNGC, e 

produzindo seus efeitos conforme disposto no art. 925, CPC.P. R. I. 

Cumpra-se. Às providências.São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de 

agosto de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50823 Nr: 683-20.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->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 683-20.2012.811.0039.

CÓDIGO 50823

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposto por 

PAULO GUILHERME DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO .

 À fls. 91/96-v cálculo apresentado pela parte requerida.

À fl. 99 manifestação da parte requerente concordando com os cálculos 

trazidos pela parte requerida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerida, conforme às fls. 

91/96-v, apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 99, que a parte requerente, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 14.787,33 (quatorze mil e 

setecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) referente às 

verbas pretéritas, qual seja, os 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 requerida à 

fls. 91/96-v, no valor de R$ 14.787,33 (quatorze mil e setecentos e oitenta 

e sete reais e trinta e três centavos) referente às verbas pretéritas, qual 

seja, os 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, 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.: 13531 Nr: 1244-54.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO RICO ANTONIASSI, ALZUILIA CECILIA 

RICO, EDSON LOUIZ ANTONIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - 

OAB:4914/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2006/534

CÓDIGO 13531

Vistos em Correição.

Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento retro, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 
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requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, 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.: 8521 Nr: 64-71.2004.811.0039

 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: JOT, EPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2004/62

CÓDIGO 8521

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. 

Wagner Ricci da Silva OAB/MT 21.379, 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.: 14964 Nr: 704-69.2007.811.0039

 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: MARIA FLORENTINA DO NASCIMENTO DE CARVALHO

 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 704-69.2007.811.0039

CÓDIGO 14964

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARIA 

FLORENTINA DO NASCIMENTO DE CARVALHO, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento às fls. 224/225.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 224/225, 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, 10 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18099 Nr: 1285-50.2008.811.0039

 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: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 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 1285-50.2008.811.0039

CÓDIGO 18099

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.: 22578 Nr: 199-73.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 199-73.2010.811.0039.

CÓDIGO 22578.

Vistos em correição.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ADAIR JOSÉ DE 

PAULA em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Cálculo apresentado na fl.228/229-verso.

Manifestação da parte requerente concordando com os cálculos trazidos 

pelo Contador Judicial, conforme da fl.230.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o requerido, conforme na fl. 167/173 

apresentou devidamente os seus cálculos na peça de cumprimento de 

sentença, impugnando o valor apresentado. Nota-se, que a parte 

requerente, concorda com os cálculos apresentados pelo Contador 

Judicial, no valor de R$ 63.215,28 (sessenta e três mil e duzentos e quinze 

reais e vinte oito centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 6.321,53 

(seis mil trezentos e vinte um reais e cinquenta e três centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerida deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Contador 

Judicial, no valor de R$ 63.215,28 (sessenta e três mil e duzentos e quinze 

reais e vinte oito centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 6.321,53 

(seis mil trezentos e vinte um reais e cinquenta e três centavos)

 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, 14 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 16277 Nr: 1989-97.2007.811.0039

 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: OVÍDIO CESAR DE OLIVEIRA, OVÍDIO DA SILVA 

OLIVEIRA FILHO, CARLOS DOMINGOS SILVA DE OLIVEIRA

 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:

 PROCESSO 1989-97.2207.811.0039.

CÓDIGO 16277.

Vistos em correição.

Tendo em vista a manifestação da parte requerida em fl. retro, intime-se a 

parte autora para que se manifeste quanto neste feito e requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 14 agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23753 Nr: 1379-27.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANOR JUSTINO DOS SANTOS

 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 1379-27.2010.811.0039

CÓDIGO 23753

Vistos em Correição.

Visando resguardar o contraditório e a ampla defesa, bem como os 

interesses defendidos por ambas as partes, intime-se a parte requerente 

para manifestar-se sobre a habilitação de herdeiros carreada nos autos 

às fls. 168-v, no prazo de 10 (dez) dias [art. 112, Lei n.º 8.213/91].

Após, conclusos.

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.: 53185 Nr: 967-91.2013.811.0039

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN WILLIAN LUNARDI PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:MT-9.069-A, JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 16.168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 Autos nº. 967-91.2013.811.0039.

Código nº. 53185.

Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte executada solicitou um laudo pericial conforme 

fl. 165, sendo deferido o pleito de acordo com fl. retro.

Destarte, o laudo pericial juntado nos autos, dando-se a proposta de 

honorários periciais a parte exequente concorda com o valor apresentado 

na fl. 185.

Em conformidade com o art. 95 do Novo Código de Processo Civil a parte 

exequente ainda requer que a parte executada pague os honorários 

periciais conforme fl. retro.

DETERMINO a parte executada a pagar os honorários periciais e juntar o 

comprovante do pagamento neste feito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

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.: 15207 Nr: 1020-82.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOUIZ ANTONIASSI, MARIA ISABEL 

RODRIGUES LOPES, ANÍSIO RICO ANTONIASSI, ALZUILIA CECILIA RICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:OAB/MT 

18032-A

 Autos nº. 1020-82.2007.811.0039.

Código nº. 15207.

Vistos em correição.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10 Nr: 303-85.1998.811.0039

 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: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10836 Nr: 291-27.2005.811.0039

 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: JOT, EPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 2005/119.
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CÓDIGO 10836.

Vistos.

 Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52869 Nr: 640-49.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JOSÉ DA SILVA, JULIANO JOSÉ DA 

SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 AUTOS Nº 640-49.2013.811.0039

CÓDIGO 52869

Vistos em Correição.

Intime-se pessoalmente a Procuradoria Federal em Mato Grosso, por carga 

ou remessa dos autos, assim como dispõe o Art. 183 do Código de 

Processo Civil, portanto, cumpra-se conforme requerido.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21072 Nr: 1259-18.2009.811.0039

 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 JOSEFA NASCIMENTO DE MATOS

 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: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 PROCESSO 1259-18.2009.811.0039.

CÓDIGO 21072.

Vistos em correição.

Tendo em vista a manifestação da parte requerida em fl. retro 136-verso, 

intime-se a parte autora para juntar as certidões de nascimento com o 

intuito de prosseguir com a habilitação de herdeiros neste feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57064 Nr: 1669-03.2014.811.0039

 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: HOSANA MADALENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 AUTOS Nº1669-03.2014.811.0039

CÓDIGO Nº 57064

Vistos em Correição.

Considerando a Portaria nº 019/2018-CA, onde foi instalada correição 

ordinária a ser realizada entre os dias 06 à 30 de agosto, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 06 de fevereiro 

de 2019, às 17h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77448 Nr: 1036-84.2017.811.0039

 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 VITÓRIO PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 AUTOS Nº1036-84.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 77448

Vistos em Correição.

Considerando a Portaria nº 019/2018-CA, onde foi instalada correição 

ordinária a ser realizada entre os dias 06 à 30 de agosto, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 06 de fevereiro 

de 2019, às 16h30min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 039/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 146/2000 de 06.06.2000 que instituiu 

feriado Municipal em Comemoração ao aniversário da emancipação política 

do Município de Sapezal, com várias comemorações na cidade;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.303/2016 de 08.12.2016, que instituiu 

feriado Municipal Religioso em Comemoração ao Dia do Evangélico,

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Fórum Judicial desta Comarca de 

Sapezal nos seguintes dias:

I. 19/09/2018 (quarta-feira), em Comemoração ao aniversário da 

emancipação política do Município de Sapezal.

II. 31/10/2018 (quarta-feira), em Comemoração ao Dia do Evangélico.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que vencem nessas datas 

para o primeiro dia útil subsequente.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Promotoria, Defensoria 

Pública e OAB/MT local.

Sapezal/MT, 13 de agosto de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 034/2018-DF - Art. 1º Alterar, em parte, o artigo 1º, da 

Portaria nº 079/2017-DF, de 28.11.17, que passa a vigorar com a seguinte 

redação:

"ESTABELECER a escala automática de substituição dos servidores que 

exercem os cargos de Gestor(a) Geral, Gestor(a) Administrativo(a), 

Gestor(a) Judiciário(a), Auxiliar de Gestor(a) e Distribuidor(a), na ordem 
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abaixo elencada.

* A Portaria nº 034/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111522 Nr: 2957-24.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BENIZIO RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado na ref. 27.

Observo que, embora tenha sido concedida fiança no montante de R$ 

1.908,00 (um mil novecentos e oito reais), a guia de recolhimento foi 

gerada erroneamente com valor de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e 

oitenta reais), de modo que o flagrado efetuou o pagamento de valor a 

maior, sendo de rigor a restituição da quantia de R$ 572,00 (quinhentos e 

setenta e dois) reais.

Assim, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia de 

R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois) reais a ser transferido na conta 

informada pelo advogado de defesa na ref. 27.

Cumpra expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107953 Nr: 713-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CIVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

JOSE BERILO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de(5) cinco dias apresente nome da empresa atualizado, como 

também endereço para que seja cumprido a finalidade da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107489 Nr: 460-37.2018.811.0078

 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: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS JUST TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 e 320 do Código de processo Civil/2015.Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial e seu 

aditamento à ref. 10.DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita a 

parte autora, consoante preconizado no artigo 98 e seguintes do 

CPC/2015.DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do 

Conciliador, credenciado nesta comarca, observando-se o disposto no art. 

334 do CPC. Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência 

designada(...).CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, constando que, nos termos do artigo 334, § 8º, 

do CPC/2015, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado.Ressalto que, as partes devem 

comparecer acompanhadas de seus advogados, conforme preconiza o 

artigo 334, § 9º do CPC/2015.Consigne-se que, não havendo conciliação, 

saem os requeridos intimados para oferecerem contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias a partir da data da audiência (artigo 335, inciso I do 

CPC/2015), sob pena de incorrer nos efeitos da revelia, previstos no artigo 

344 do CPC/2015.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107229 Nr: 318-33.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Waner 

dos Santos Neves, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 

129, §9º, do Código Penal.

Recebida a denúncia e citado o réu, este apresentou resposta à 

acusação, na qual alega como matéria preliminar a inépcia da denúncia, 

aduzindo que os fato foram descritos de forma genérica.

Não merece acolhimento a alegação de inépcia da denúncia, tendo em 

vista que os fatos narrados pelo Ministério Público possuem plausibilidade 

jurídica e da leitura deles é possível constatar a existência aparente de 

crime.

O argumento de que a denúncia narrou os fatos de forma genérica não 

prospera, tendo em vista que a narrativa foi pormenorizada constando 

todas as circunstâncias do fato, além de terem sido juntados com a 

denúncia documentos que evidenciam a materialidade delitiva e indícios de 

autoria.

Esclareço que a comprovação da materialidade e autoria delitiva é objeto 

da fase instrutória e será declarada por esse juízo ao final da persecução 

penal, com a sentença absolutória ou condenatória.

Assim, afasto a preliminar de inépcia da denúncia.

As demais alegações da defesa adentram o mérito da ação, de modo que 

serão analisados em momento oportuno.

Não havendo outras preliminares ou matérias prejudiciais de mérito, 

CONFIRMO o recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 26.10.2018, às 13h00min, ocasião em que se 

tomará o depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se 

procederá ao interrogatório dos acusados.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Intime-se o réu para que compareça na audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36084 Nr: 928-16.2009.811.0078

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO FINASA 

S/A em face de FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS JUNIOR.

Determinada a intimação pessoal da parte requerente para que recolhesse 

a diligência do Oficial de Justiça pra cumprir o mandado, manteve-se 

inerte, não recolhendo o valor, conforme se vislumbra dos autos.
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Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A narrativa dos fatos conduz à extinção do processo por abandono da 

causa pela autora.

Isso porque houve intimação pessoal para que a parte autora desse 

andamento ao feito, sem o devido recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça.

O AR acerca da intimação pessoal foi recebido em 15/01/2018, e a parte 

autora manteve-se inerte quanto ao recolhimento da diligência, ou qualquer 

outra manifestação nos autos.

Considerando a situação narrada, a extinção do feito pelo abandono é 

medida que se impõe, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.

Eventuais custas pela parte requerente.

INTIMEM-SE.

 Publique-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Sapezal/MT, 20 de Agosto de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112815 Nr: 3721-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU - RO, 

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA MARIA FERREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056, Plínio Roberto da Silva - OAB:8.360, SUZANA BONAT - 

OAB:PR/7639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

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.: 107489 Nr: 460-37.2018.811.0078

 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: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS JUST TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.Chamo o feito à Ordem.Em atenção à decisão de 

referência 15, constato que possui erro material de fácil constatação, 

podendo ser corrigida de ofício pelo magistrado.O erro consta no 3º 

parágrafo em que defere a assistência judiciária gratuita.Com efeito a 

parte autora não é beneficiária da Assistência Judiciária por não 

preencher os requisitos, bem como por já ter inclusive recolhidos as 

custas e taxas processuais.Diante disso, DETERMINO procedo a exclusão 

do 3º parágrafo passando o teor correto da decisão a constar da seguinte 

forma:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74132 Nr: 1650-11.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO BAUER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso 

em face de GENIVALDO BAUER DA SILVA como incurso nas penas do 

artigo do art. 16 da Lei n. 10.826/2006.

A denúncia foi recebida em 23.05.2014 (fls. 43/44).

Citado o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 49/50).

Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pelas partes, e realizado o interrogatório do réu.

Em sede de alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação 

do réu nos termos da denúncia.

Já a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

baseada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se à análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 

restrito restou devidamente comprovada nos autos conforme se observa 

dos documentos que instruem a denúncia, principalmente do auto de 

prisão em flagrante (f. 10), auto de exame de eficiência de arma de fogo 

(fl. 17), termos de depoimento e declarações (fls. 11/13) e depoimentos 

colhidos em juízo.

A autoria delituosa também é inconteste nos autos em face das provas 

colhidas.

A testemunha policial Leocir ratificou o depoimento prestado na Delegacia, 

aduzindo que no dia dos fatos foi acionado via telefone com a denúncia de 

que havia uma pessoa portando arma de fogo em um bar na região 

conhecida com “Cinzeiro”, que inclusive havia dado um disparo.

Em diligência até o local os policias encontraram o suspeito no “Bar do 

Tica”, tendo realizado a abordagem e localizado o revólver Marca Taurus, 

calibre 38, na cintura do acusado.

O policial Civil Juliano também reiterou o depoimento prestado em sede 

inquisitorial, afirmando que no dia dos fatos recebeu o acusado da 

Delegacia de Polícia em virtude de prisão em flagrante por porte ilegal de 

arma de fogo de uso restrito.

Também foi colhido o depoimento do policial Anderson que participou da 

ocorrência e de igual modo confirmou os fatos relatados na denúncia, no 

sentido de que o acusado foi preso porque estava portando arma de fogo 

de uso restrito.

Embora o acusado tenha alegado que a prisão foi indevida, aduzindo que 

não portava arma de fogo no momento da prisão e que tal situação 

somente teria ocorrido em virtude de uma discussão que teve no mesmo 

dia, horas antes, com o policial Leocir, verifico que tal versão não é 

corroborada pelas provas dos autos.

Em que pese o acusado tenha alegado em sua defesa que não estava 

portando arma e que as pessoas que estavam no local presenciaram tal 

situação, não arrolou com testemunha nenhuma dessas pessoas.

Também é de se destacar que o acusado asseverou em seu interrogatório 

que nunca portou arma de fogo, contudo verifica-se que já foi condenado 

pelo crime de homicídio, no qual teria assassinado a vítima com um tiro na 

narina.

Por fim, ressalto a credibilidade que se dá ao depoimento prestado pelos 

policiais, visto que são servidores públicos e gozam de boa-fé, sobretudo 
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quando o depoimento é harmonioso com as demais provas produzidas.

Desse modo, constato que as provas colhidas são hábeis e suficientes 

para comprovar a autoria delitiva que aponta o acusado como autor do 

crime em questão, sendo de rigor a condenação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu GILSON NASCIMENTO GOIS pela conduta prevista no 

art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à 

DOSIMETRIA DA PENA, em especial atenção ao princípio constitucional da 

individualização da pena.

“Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa”.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou 

fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que 

difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. O réu não possui 

antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ. Não há nos autos 

elementos que possam justificar um juízo a conduta social e personalidade 

do agente. As circunstâncias, motivo e consequências do crime são 

inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao comportamento da 

vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, 

FIXO a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à 

época dos fatos.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes da pena, razão que 

MANTENHO a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual 

FIXO a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

fixando o cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

porque não foram preenchidos os requisitos objetivos e o acusado não 

preenche os requisitos subjetivos previstos no art. 44 do CP.

De igual modo descabe a aplicação do sursis (art. 77 do CP).

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

Por fim DETERMINO:

1 – Expeça-se guia de execução provisória;

2 - Transitada esta sentença em julgado, EXPEÇA-SE a guia de Execução 

Definitiva;

3 - OFICIE-SE ao e. TRE-MT e ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;

4 - Nos termos do art. 25 da Lei nº 10.826/03 determino o envio da arma e 

munições apreendidas nestes autos (fl. 32) ao Comando do Exército para 

destruição. Antes da destinação da arma, junte-se aos autos o laudo 

pericial da arma.

6 - INTIME-SE o réu da presente sentença, bem como o advogado 

constituído.

7 - Ciência ao Ministério Público.

8 - Cumpridas as determinações supra, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

9 - CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 617-83.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR PRADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu CLAUDEMIR 

PRADO DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 16 da Lei nº 

10.826/03.......Não havendo qualquer causa de aumento e diminuição de 

pena, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo 

vigente.O regime da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, 

“c” do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112836 Nr: 3740-16.2018.811.0078

 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: O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SAPEZAL - S.I.M.S, JADER DANIEL MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - OAB:14005, 

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB:DF/31718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, constato que a o mérito da presente 

ação favorece apenas os ocupantes do cargo de GUARDA MUNICIPAL.

Assim, deverá a parte autora juntar aos autos no prazo de 15(quinze) dias 

uma lista contendo o nome, matrícula e o valor do salário base atualmente 

recebido de cada um dos GUARDAS MUNICIPAIS, lotados no Município de 

Sapezal.

Feito isto, deverá ainda a parte autora atualizar o valor da causa em 

consonância com o proveito econômico pretendido nos termos do artigo 

291 “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível”.

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.: 112850 Nr: 3752-30.2018.811.0078

 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: MARIA DULCE PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL DO BRASIL FIN. S/A CREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da 

medida pleiteada, em especial o perigo de dano, razão pela qual INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência pleiteada, descaracterizando a princípio a 

urgência pleiteada.Designe-se audiência de conciliação consoante pauta 

do Conciliador, a realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, 

observando-se o disposto no art. 334 do CPC. Cite-se e intime-se a parte 

Ré para comparecer a audiência designada. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência 

(art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 
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com as cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72038 Nr: 1588-05.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA MAIOLINO BETINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o prazo de suspensão do processo, pleiteado pelo 

autor na fl.35 decorreu sem análise do pedido deixo de analisar e 

determino a intimação da parte para que se manifeste no prazo de 5 

(cinco) dias em termos de prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT 21 de agosto 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77523 Nr: 1663-73.2014.811.0078

 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: INÁCIO JOSÉ WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a decisão de fls. 208/246.

Após, certifique-se o necessário e tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

Sapezal/MT, 21 de agosto 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76919 Nr: 1254-97.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO INACIO FEYH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o prazo de suspensão do processo, pleiteado pelo 

autor na fl.211 decorreu sem análise do pedido deixo de analisar e 

determino a intimação da parte para que se manifeste no prazo de 5 

(cinco) dias em termos de prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, _21 de agosto 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71769 Nr: 1319-63.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o prazo de suspensão do processo, pleiteado pelo 

autor na fl.63 decorreu sem análise do pedido deixo de analisar e 

determino a intimação da parte para que se manifeste no prazo de 5 

(cinco) dias em termos de prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 21 de agosto 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30055 Nr: 1195-90.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAS BOAS & SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o prazo de suspensão do processo, pleiteado pelo 

autor na fl.64 decorreu sem análise do pedido deixo de analisar e 

determino a intimação da parte para que se manifeste no prazo de 5 

(cinco) dias em termos de prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT,21 de agosto 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75311 Nr: 293-59.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DA CRUZ, MARCIA APARECIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. G. PINHEIRO - ME, GERONIMO PINHEIRO, 

CICERO IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS CALIXTO SILVA - 

OAB:16129, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de petição acostada às fls. 147/148 em que a parte autora requer 

a expedição de Ofício ao DETRAN/RO para informar endereço do 

requerido CICERO IZIDORO DA SILVA, bem como a expedição de citação 

da pessoa jurídica V.G. Pinheiro – ME no endereço declinado na 

supracitada petição.

Sem mais delongas em consonância com o princípio da economia e 

celeridade processual, desnecessário a expedição de Ofício, razão pela 

qual efetuo nesta data a consulta RENAJUD e acosto à esta decisão, 

DETERMINANDO a expedição de citação no endereço encontrado.

No mesmo ato, DETERMINO a citação da pessoa Jurídica V.G. Pinheiro – 

ME no endereço informado pelo causídico na petição de fls. 147/148.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Às providências.

Sapezal/MT 21 de agosto de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72914 Nr: 494-85.2013.811.0078

 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: EDIO JOSÉ BIEGER

 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:

 Vistos em Correição.

Intime-se o perito para que esclareça os pontos considerados pelo 

requerido às fls. 147/148, 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,21 de agosto de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71730 Nr: 1280-66.2012.811.0078

 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: GERONIMO ALBINO SELATCHEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE LOANGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - 

OAB:MT 8.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 Vistos etc.

Recebe-se o petitório de fls. 165/167 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais.

Proceda o Senhor Gestor Judiciário com a retificação da capa dos autos e 

do Sistema Apolo para que conste como fase de Cumprimento de 

Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor pleiteado, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário 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 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, devendo recolher eventuais custas.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Publique-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT,21 de agosto de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38260 Nr: 551-11.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERIBALDO M MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 60.

Intime-se o advogado peticionante para que proceda a extração de cópias 

no prazo de 05(cinco) dias.

Certificado o decurso do prazo, REMETA-SE imediatamente ao arquivo 

independente de novo despacho.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT,21 de agosto de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38200 Nr: 491-38.2010.811.0078

 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: ERVINO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a exequente para se manifestar quanto à impugnação ao 

cumprimento de sentença acostado às fls. 195/208 no prazo legal.

Certificado o decurso de prazo, tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 21 de agosto de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74945 Nr: 12-06.2014.811.0078

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FABIANO PIRES - ME, LUIZ FABIANO 

PIRES, EDJANE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:13.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Compulsando atentamente os autos, constato que às Cooperativas de 

Crédito, apresentaram resposta às fls. 106 e 108 informando a não 

existência de dados referente aos executados em seus banco de dados, 

eis que não são cooperados.

Assim, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Intimem-se.

Às providências.

Sapezal/MT,21 de agosto de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112513 Nr: 3540-09.2018.811.0078

 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
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 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73942 Nr: 1481-24.2013.811.0078

 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: ADELSON JOSE LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, Diogo Ibrahim Campos - OAB:OAB/MT 13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ADELSON JOSÉ LUIZ em 

desfavor do Município de Sapezal/MT, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Sustenta, em síntese, que o autor foi nomeado em 08 de julho de 2002 

para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS nível 01, do quadro 

Pessoal Efetivo do Município mediante aprovação em concurso Público.

Informa, que durante todo o tempo do contrato de trabalho, laborou 

extrapolando horas extras de 50% não tendo recebido, bem como seu 

trabalho era insalubre, eis que ficava exposto a poeira e calor.

Ao fim requer o pagamento das horas extras praticadas a 50% sobre o 

13º salário, férias, D.S.R., pagamento de adicional de insalubridade em 

grau máximo referente aos últimos 5 anos sobre o 13º salário, férias, 

D.S.R., pagamento de 30 feriados, pagamento integral relativo a 

progressão funcional estabelecido na lei complementar 215/2001, bem 

como a condenação da requerida às custas processuais e honorários 

advocatícios.

 A inicial foi recebida (fl. 20) e determinada à citação do requerido.

Regularmente citado o demandado ofertou resposta postulando a 

improcedência de todas as pretensões (fls. 24/43).

Fora determinada a realização de prova pericial e o laudo aportou aos 

autos às fls. 104/111.

Acerca do laudo ambas as partes se manifestaram.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Do Julgamento Antecipado da Lide

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.

Das preliminares alegadas pelo requerido

Quanto a prejudicial de mérito, o município alegou a prescrição quinquenal, 

que merece ser parcialmente acolhida. No caso dos presentes autos, 

postulam-se verbas que antecedem os cinco anos do ajuizamento da ação 

(CPC, 240, § 1º).

Observa-se que a parte pleiteia o pagamento de verbas desde julho de 

2002 e ajuizou a ação apenas em 14 de Agosto de 2013. Tal postulação 

não é cabível, por força do que dispõe a súmula 85, do Superior Tribunal 

de Justiça, qual seja:

Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Súmula 85, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993).

Assim, verifico que eventuais verbas trabalhistas anteriores a 14 de 

agosto de 2008 estão irremediavelmente acobertadas pela prescrição, eis 

que o ajuizamento da ação ocorreu em 14 de Agosto de 2013.

 Do Mérito

Das horas extras.

Quanto ao pedido das horas extras passarem a integrar a remuneração, 

verifico que a autora não trouxe aos autos a legislação vigente do 

município para sustentar tal postulação.

E, examinando a legislação local verifico que as horas extras pagas com 

habitualidade passaram a integrar a remuneração somente com a vigência 

da Lei 1.052/2013, a qual não comporta a aplicação no presente.

Assim, a administração pública esta sujeita à norma constitucional, eis 

que, não havia fundamento legal à incorporação de horas extras à 

remuneração, conforme se verifica do art. 37, caput, da CF/88:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:”

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEREIRA BARRETO – MOTORISTA - 

Exercício de jornada de trabalho extraordinária – Pretensão de 

recebimento de horas extras além da 60ª mensal – Relação estatutária – 

Previsão de pagamento de horas extras na Constituição Federal e na Lei 

Orgânica do Município – Legislação municipal que limita o pagamento a 60 

horas extras mensais - Vedação ao enriquecimento sem causa do ente 

público – Moralidade administrativa – Inclusão do excedente em banco de 

horas para compensação das folgas usufruídas pelo servidor – Reflexo 

das horas extras sobre as demais vantagens – Impossibilidade – Não 

demonstração de que a legislação municipal prevê tal possibilidade – 

Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido. TJ-SP - 

Apelação: APL 00026853620148260439 SP 0002685-36.2014.8.26.0439.

Logo tal pedido de pagamento de horas extras é improcedente.

Dos Feriados Trabalhados.

Quanto à alegação de que trabalhou 30 feriados, o autor não comprovou 

nos autos, tampouco indicou quais seriam estes feriados, razão pela qual 

julgo improcedente.

Da Progressão por Tempo de Serviço.

Sem mais delongas tal pedido é improcedente eis que a progressão por 

tempo de serviço não está prevista na lei 215/2001 em que o autor 

fundamenta seu pedido.

 Do Adicional de Insalubridade.

Quanto ao pedido de adicional de Insalubridade, o Juízo tem assentado 

que a Administração Pública Local através do Laudo Técnico das 

Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT – normatizou as atividades 

que asseguraria o adicional pleiteado.

O adicional de Insalubridade é um valor devido ao empregado exposto a 

atividades insalubres, na forma da regulamentação aprovada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, sendo considerados para tanto, as 

atividades ou operações onde a natureza ou os seus métodos de 

trabalhos configure um contato com substâncias nocivas a saúde.

Importante frisar que a concessão de qualquer benefício ao servidor 

depende de expressa previsão, posto que, a Administração Pública é 

regida pelo princípio da Legalidade (art.37, caput, CF).

Nesse viés, poderia se concluir que as alegações da reclamada 

comportariam deferimento, visto que não há lei que discipline a atividade 

desenvolvida pelo requerente, impossibilitando o deferimento de 

gratificação.

Porém, no que se refere à possibilidade do recebimento do adicional de 

insalubridade, esse tipo de adicional é admitido em função da possibilidade 

de riscos a sua saúde. Assim fora determinada a realização da perícia por 
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profissional engenheiro do trabalho.

A conclusão do laudo pericial confeccionado para o deslinde da demanda 

foi categórico ao afirmar em seu bojo:

“Observando-se as atividades desempenhadas pelo reclamante, a 

condição do trabalho e dos ambientes onde desempenhou suas 

atribuições, assim como as medidas de controle utilizadas pela reclamada, 

conforme o anteriormente descrito, conclui-se por inspeção no local de 

trabalho, que a reclamante desenvolveu “ATIVIDADES INSALUBRES” de 

grau médio por exposição ao calor com valores de I.B.U.T.G. superiores 

aos limites de tolerância fixados nos quadros 1 e 2 do anexo 03 da NR15 

da portaria 3.214/78 do MTE.” – Grifo Nosso.

Destaca-se que a base de cálculo do adicional deferido deve ser de 

acordo com o salário básico, conforme jurisprudência pacificada na 

súmula vinculante n° 4 do STF.

 Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso.

 “REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 

JULGAMENTO PROCEDENTE EM 1º GRAU - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE 

DE DIREITO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO - 

INADMISSIBILIDADE - A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF VEDA A 

UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DE BASE DE 

CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO OU DE EMPREGADO 

SALVO OS CASOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DETERMINAÇÃO 

LEGAL PREVISTA NO ART. 180 DA LC Nº 004/1994 - APLICAÇÃO SOBRE 

O VENCIMENTO BÁSICO - DIREITO A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA SOBRE 

FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - 

RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A vinculação do 

adicional de insalubridade ao salário mínimo contraria ao disposto 7º, inc. 

IV, da Constituição da República e o verbete sumular nº 4 do STF que 

solidificou o entendimento de que não é possível a adoção do salário 

mínimo para calculo de adicional de insalubridade. O servidor que exerce 

sua função com habitualidade em local insalubre, ou em contato 

permanente com substâncias tóxicas, faz jus ao recebimento ao adicional 

de insalubridade e deve ter por base de cálculo o vencimento básico, e 

não o salário mínimo conforme o disposto no artigo 180 da Lei 

Complementar nº 06/94. O adicional de insalubridade compõe a 

remuneração da servidora e deve refletir no pagamento das férias, do 13º 

vencimento e licença para tratamento de saúde. Apelação Reexame 

Necessário 42590/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2012, Publicado no DJE 

09/03/2012.”.

Assim sendo, procedente é o pedido do autor no tocante ao pagamento da 

verba relativa a insalubridade.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado por ADELSON JOSÉ LUIZ 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% 

referente ao período a partir de 14 de agosto de 2008 eis que as parcelas 

anteriores a esta data estão acobertadas pela prescrição, ante o 

ajuizamento da ação ocorrido em 14 de Agosto de 2013.

 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.

Transitado em Julgado, na ausência de novos requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Proceda o Senhor Gestor Judiciário com a expedição da RPV em favor do 

perito nomeado nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal/MT 21 de Agosto de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77464 Nr: 1622-09.2014.811.0078

 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: ROSA MARIA FERNANDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICIPIO DE SAPEZAL/MT - OAB:

 Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado por ROSA MARIA FERNANDES SANTOS 

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 11/09/2006 (data nomeação) à 04/04/2010(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.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 21 de agosto de 

2018.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31949 Nr: 1061-92.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKVPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Jammal - 

OAB:198.781/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Seganfredo - 

OAB:11.833/MT

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado designo a data de 14 de setembro de 

2018, às 16 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC/MT.

 Intimem-se todos.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1734 Nr: 144-30.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a sentença de fls. 

197/199-verso, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da 

parte requerente não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo: 

"Vistos em correição. (...) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da inércia da parte promovente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe. De fato, decorreram 

quase 18 (dezoito) anos, desde o recebimento da presente ação 

(04/08/2000) fl. 39, não sendo ainda, o executado citado acerca da 

conversão da ação monitória em execução ante a decidia da parte 

exequente. Tendo este juízo exaustivamente intimado o exequente para 

tomar as providencias que lhe incubem para o andamento processual, 

estando o feito paralisado, sendo que seu único andamento foi a intimação 

da exequente desde a data de 27 de julho de 2012, ou seja, há quase 06 

(seis) anos (fl. 167), tendo permanecido a exequente permanecido silente. 

Com efeito, passado longo hiato, a parte exequente, intimada 

pessoalmente (fls. 174 e 190-verso), não promoveu as diligências que lhe 

compete para o regular andamento processual, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda. Desta 

forma, verifica-se dos autos que a extinção do feito é a medida que se 

impõe, ante o desinteresse da requerente. (...). DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda movida por 

Banco do Brasil s/a, em face de José Antonio Pacola, à luz do art. 485, III, 

do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% calculado sob o 

valor da causa (art. 85, § § 1º e 3º, do CPC). Transitado em julgado, 

arquive-se com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor. Intimem-se, cumpra-se expedindo-se 

o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10985 Nr: 611-33.2010.811.0094

 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: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, Patricia 

Quessada Milan - OAB:MT/7.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Certifico que, nesta data, encaminhei os documentos os documentos 

faltante para cumprimento da CP, via malote digital, à comarca de 

Sinop-MT. Código de rastreabilidade: 81120183598127 - 81120183598126

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11580 Nr: 322-66.2011.811.0094

 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: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Martins Garcia, Hildebrando José Pais 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Certifico que, nesta data, encaminhei os documentos os documentos 

faltante para cumprimento da CP, via malote digital, à comarca de 

Sinop-MT. Código de rastreabilidade: 81120183598096 - 81120183598097 

- 81120183598098 - 81120183598099

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1825 Nr: 119-17.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de Oliveira, 

Marcos Antonio de Oliveira, Marleis da Silva de Oliveira, Roberto de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola - ME, Maria Lucia da Cruz 

Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Alves Pereira - 

OAB:MT/3277-B, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:MT/3.418-A, 

PAULO MORELI - OAB:13052

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 252, via 

malote digital, para a Comarca de SINOP/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183597399 - 81120183597400

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63676 Nr: 1459-94.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera, Vanderlei Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES COSTA - 

OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41033 Nr: 1575-13.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Alécio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:OAB/MT 10172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela 

qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40665 Nr: 1141-24.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. SILVA AGUIAR REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL - ME, SUELENE GUIA DA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:OAB/PR 25698, SADI BONATTO - OAB:OAB/PR 10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela qual 

impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 
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procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16261 Nr: 957-15.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES RICARDO DOS SANTOS, IDALIA FRANCISCA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderlei Fleck Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela 

qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22029 Nr: 1419-64.2008.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279 MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela 

qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24920 Nr: 1196-43.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMC, ZMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam de Matos Borges 

Ruginski - OAB:MT0013462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Morgana de 

Oliveira - OAB:29282SC

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela 

qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2214-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B, Heber Pereira Bastos - 

OAB:MT 13.698

 Impulsiono os autos para promover a intimação do MARCOS RODRIGUES 

CARDOSO, OAB 20845/E, 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.: 63797 Nr: 1545-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANO ALEXANDRE BADO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo, Rodrigo dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do MARCOS RODRIGUES 

CARDOSO, OAB 20845/E, 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 Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64773 Nr: 2131-05.2018.811.0108

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO dos autos nº 733-91.2016.811.0108 

(Cód.52323), autos nº 2319-32.2017.811.0108 (cód. 59958), autos nº 

194-38.200.811.0108 (cód. 23926), autos nº 772-25.2015.811.0108 (cód. 

48399), autos nº 138-24.2018.811.0108 (cód. 61493), autos nº 

1886-96.2015.811.0108 (cód. 50669), autos nº 3049-43.2017.811.0108 

(cód. 61122) e autos nº 1460-16.2017.811.0108 (cód. 58531), todos em 

trâmite na Vara Única desta Comarca, atualmente em posse do advogado 

Marcos Levi Bervig, inscrito nos quadros da OAB/MT sob nº. 6312-A, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei. Ainda, oficie-se a 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, comunicando os 

fatos e requisitando-se a aplicação das sanções disciplinares 

cabíveis.Nos termos do artigo 435 da CNGC, decreto a perda do direito do 

advogado Marcos Levi Bervig de ter vista dos autos fora da Secretaria da 

Vara, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judicial 

imediatamente após a devolução ou a apreensão dos autos.Cumprido o 

ato, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para ciência a fim de se 

apurar eventual responsabilidade penal do advogado.Por fim, após a 

devolução, o presente incidente de cobrança de autos deverá ser 

arquivado, competindo a Senhora Gestora Judiciária analisar se há alguma 

irregularidade nos processos e certificar.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Lucas do Rio 

Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO 

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64564 Nr: 1998-60.2018.811.0108

 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: ELIZABETE ORTIZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, claro está que carece a autora, nesse momento 

procedimental, de provas suficientemente robustas do direito alegado, 

motivo pelo qual indefiro a tutela de urgência requestada.Por se tratar de 

pessoa jurídica de direito público, apresentando inviabilidade de se sujeitar 

ao procedimento conciliatório estabelecido pelo NCPC, proceda-se a 

citação do réu para apresentar contestação, indicando as provas que 

pretende produzir.Defiro os benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, 

parágrafo 2º, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do 

Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de agosto de 2018.GISELE ALVES 

SILVAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 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: RÚBIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59958 Nr: 2319-32.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHAND AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:SP0251411, Vinícius de Morais Balan - OAB:80.936/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 1.153,00 em favor do Oficial de 

Justiça José Miguel da Paixão, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 79v, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50669 Nr: 1886-96.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA INDÚSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, ADALBERTO 

TIRLONI, Alberto Tirloni, Claudimir Francisco Pessatto, Nelci Terezinha Tuni 

Tirloni, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, CARLOS ALBERTO 

COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Fernandes Réu - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por seu procurador, para 

que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão negativa do 

Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não havendo 

manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à 

origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48399 Nr: 772-25.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA., Bom Jesus 

Agropecuária Ltda, NELSON JOSE VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA TIRLONI, Alberto Tirloni, Claudinei Carlos Pessatto, Nelci 

Terezinha Tuni Tirloni, CARLOS ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por seu procurador, para 

que no prazo de 30 dias, juntar aos autos, a matrícula atualizada do imóvel 

objeto do pedido de penhora. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58531 Nr: 1460-16.2017.811.0108

 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 estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 337,70, em favor do Oficial de 

Justiça Layza Michelle Souza Serra, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 99, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20527 Nr: 1-64.2008.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Gomes Camargo, Silvana Aparecida 

Lima Camargo, Edson de Oliveira Silva, Nilza Maria de Campos Silva, Pedro 

de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Jonas Gomes Camargo, Edson de 

Oliveira Silva e Pedro de Oliveira Silva, por meio de seu(s) procurador(es) 

devidamente constituído(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) 

dias o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 1.353,00 

(mil trezentos e cinquenta e três reais), e Taxa Judiciária no importe de R$ 

364,33 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), a 

que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. sentença de folhas 613/659, 

alterada pelo acórdão fls. 918/969, emitindo-se, para tanto, as Guias de 

Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum 

desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000117-65.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO DE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo: 1000117-65.2017.811.0108. Autor: Priscila Maria 

Siqueira. Réu: Estado de Mato Grosso. Vistos etc, Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais 

proposta por Priscila Maria Siqueira em desfavor do Estado de Mato 

Grosso. Inicialmente a própria ré, em sede de contestação (id. 9513776 e 

95133800), manifesta-se sobre sua ausência em audiência de conciliação 

por ser a administração pública regida pelo princípio da indisponibilidade do 

interesse público, não sendo autorizada a transigir. Ademais aliado ao fato 

a administração geraria gasto desnecessário e exorbitante ao erário 

comparecendo em audiências sem poderes para transigir, não somente a 

uma, mas dezenas de audiências que são realizadas diariamente nos 

fóruns do Estado de Mato Grosso, não podendo, portanto, ser 

considerada, revel. Em seguida, deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pela ré tendo em vista que a parte autora 
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propôs a ação em desfavor do Estado de Mato Grosso vez que a 

motocicleta encontrava-se apreendida na Delegacia de Polícia Civil de 

Tapurah/MT e não do Detran/MT, portanto, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. 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. Logo, a procedência 

da pretensão contida na inicial é medida que se impõe, mormente porque 

há documentos que comprovam cabalmente o alegado pela autora. Assim, 

em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Sustenta a parte autora 

que adquiriu uma moto Honda Biz 125ks, preta, ano/modelo 2009/2009, 

placa NPO 2580 Renavam nº 171187750 Chassi nº 9C2JC42109R105474 

que foi apreendida em data e 7.4.2015 por volta das 18h55min, quando 

seu genitor a pilotava e se envolveu em um acidente de trânsito. Que a 

motocicleta restou apreendida por estar no nome do antigo proprietário e 

por haverem débitos em atraso. A autora então providenciou o pagamento 

dos débitos e efetuou a transferência da motocicleta em seu nome e 

quando foi a Delegacia de Polícia de Tapurah/MT para retirar a motocicleta 

tomou conhecimento de que a mesma foi objeto de furto. A autora então 

ajuizou a ação e requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 

6.068,83 (seis mil e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), valor 

já atualizado, apresentando o valor de R$ 4.148,00 (quatro mil cento e 

quarenta e oito mil reais) na tabela FIPE em data de 5.4.2015, e 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A 

ré em contestação após alegar ilegitimidade passiva, já analisada logo 

acima, alegou que não houve a ocorrência de dano efetivo, já que a parte 

requereu somente o dano moral e que, caso haja a fixação em 

indenização que o seja em valor razoável, para não haver o 

enriquecimento sem causa e a título de honorários advocatícios sugeriu o 

valor de 1% (um por cento) do valor da causa. Analisando detidamente os 

autos, verifico a verossimilhança nas alegações da autora, vez que 

comprovou a propriedade da motocicleta e o boletim de ocorrência tanto 

da ocorrência que deu causa a apreensão e permanência da motocicleta 

na delegacia como do furto da motocicleta ocorrido dentro da delegacia 

(id. 8770492), que corrobora impõe a procedência dos pedidos de danos 

materiais. Ademais, ainda que não haja culpa da delegacia a ocorrência do 

furto no interior do seu estabelecimento é obrigação da Delegacia de 

Polícia o cuidado com os bens que lá estão apreendidos, sejam os bens 

que se encontram a disposição da justiça, sejam os bens que se 

encontram a disposição das partes, e o Estado responde pelos danos 

causados aos bens que estão em sua guarda independente de 

responsabilidade pelo evento danoso. Não há olvidar ainda 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. 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. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de determinar que a ré efetue a restituição do 

valor de R$ 4.148,00 (quatro mil cento e quarenta e oito reais) de forma 

simples, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da ciência da 

ocorrência do furto da motocicleta pela autora, em 02 de junho de 2016 

com o pagamento e juros de mora de 1% a.m., e condenar a ré a pagar a 

autora a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, contados da 

citação, o que faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tapurah/MT 21 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, 21 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.: 62207 Nr: 1139-50.2017.811.0085

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1139-50.2017.811.0085 (Código 62207)

Requerente: M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

Requerido: Luiz Carlos Scherer

Vistos.

Tendo sido juntado documento que serve como prova escrita sem eficácia 

de título executivo, verifica-se que a ação monitória é pertinente (NCPC, 

art. 700).

Defiro, pois, de plano, a expedição do 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% do valor 

da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso 

o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas processuais 

(NCPC art. 701, § 1º).

Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (NCPC art. 701, §2º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58200 Nr: 481-60.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu RENE DE 

OLIVEIRA, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções previstas 

pelo artigo 329, caput e artigo 147, ambos do Código Penal, razão pela 

qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, 

caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 57194 Nr: 1365-26.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO MIRANDA, JOÃO PAULO 

DA COSTA VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante na denúncia de 

fls. 04/05, ABSOLVENDO os acusados Daniel Augusto Miranda e João 

Paulo da Costa Ventura, ambos qualificados nos autos, da imputação a 

eles endereçada na inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, 

V, do Código de Processo Penal . Isento de custas 

processuais.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

comunique-se aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao 

INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua respectiva motivação, 

nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da CNGC.No tocante ao bem 

apreendido – VW/GOL – PLACA JYJ-7337 (fl. 32), INTIME-SE 

pessoalmente os acusados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

mesmos demonstrem a propriedade do bem, não infringindo assim as 

hipóteses elencadas no artigo 91, do Código Penal, sob pena de 

perdimento em favor da União.Em relação ao objeto apreendido – 01 (um) 

celular branco da marca Samsung (fl. 48), DETERMINO a restituição do 

mesmo desde que a parte João Paulo da Costa Ventura apresente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, documentos hábeis à comprovação da 

propriedade do objeto elencado, sob pena de perda em favor da 

União.DECRETO o perdimento de dois 02 (dois) capacetes de cor preta e 

da motocicleta Yamaha YBR, placa JZX-5514, descrito no auto de 

apreensão de fl. 32, em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, 

do Código Penal, tendo em vista que a mesma fora devidamente 

demonstrada como sendo instrumento do ilícito penal envolvendo os 

supostos acusados às fls. 124/132.Transitada em julgado a presente 

sentença, bem como certificado o transcurso do prazo para manifestação, 

voltem-me os autos conclusos com urgência.Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do Norte, 13 de agosto de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54356 Nr: 1116-12.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARASUOL - OAB:19904/O

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu VALMOR JOSE DE ALMEIDA, anteriormente qualificado, 

como incurso nas sanções previstas pelo artigo 147 e artigo 163, 

parágrafo único, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, razão pela 

qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, 

caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 327-71.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de fls. 03/03-v, ABSOLVENDO o acusado Marcelo dos 

Santos, devidamente qualificado nos autos, da imputação a ele 

endereçada na inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, 

inciso III, do Código de Processo Penal.Isento de custas 

processuais.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta comarca, na 

forma da CNGC.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, comunique-se aos Institutos de Identificação Nacional, 

Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da 

CNGC.Expeça-se certidão em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) a fim 

de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato 

Grosso.Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações de praxe.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Terra 

Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62533 Nr: 1372-47.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o(s) 

advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar os Memoriais Finais, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64340 Nr: 713-04.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FALABRETTI PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIRA - OAB:12.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bianchin - 

OAB:11102 MT

 Vistos.

DESIGNO o dia 05 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14:30 HORAS, para 

audiência a ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a 

testemunha ADELAR MARCANTE, sob as penas da lei, para ser inquirida 

neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da(s) testemunha(s), 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Edital

Edital nº 25/2018-Diretoria

O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz Substituto de Direito 

da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

 Considerando as aplicações de provas do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado de Nível Médio e Superior realizadas no dia 1° de 

Julho de 2018;

Considerando a Ata de Ocorrências da aplicação de provas;

 Resolve:

 I - Por tornar nulas especificamente as questões de números 21, 27 e 35 

do caderno de prova de nível médio, em razão das duas primeiras terem 
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alternativas a mais do que a constante na folha de respostas e a última 

cujo objeto restringe-se a erro de digitação o que causou confusão, 

tornando impossível a sua resolução;

II - Por tornar nula a questão 17 do caderno de questões de nível superior 

em Direito, que por erro de digitação, não possui alternativa correta;

III - Tornar público, em cumprimento ao disposto no Edital n° 

014/2012/GSCP e Edital 01/2018, o gabarito das provas do processo 

seletivo para estagiários de nível médio e superior desta Comarca bem 

como as provas de nível médio e superior em Direito;

Caberá recurso contra o gabarito da prova objetiva, devidamente 

formalizado, por escrito, na diretoria administrativa do fórum da Comarca 

de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, no período de 27/08/2018 a 

28/08/2018. Não serão aceitos os pedidos de recurso feito por meios 

diversos do exposto no presente Edital, bem como, os protocolados fora 

do prazo descrito. Se do exame dos recursos resultarem anulação de 

questão, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a 

todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém no futuro possa 

alegar ignorância expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 20 de agosto de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro

 GABARITO NÍVEL MÉDIO - 01 D 02 A 03 A 04 A 05 A 06 B 07 B 08 C 09 B 

10 B 11 C 12 C 13 D 14 C 15 A 16 C 17 A 18 C 19 B 20 D 21 NULA 22 A 23 

D 24 B 25 D 26 C 27 NULA 28 A 29 C 30 D31 A 32 A 33 C 34 B 35 NULA 

36 B 37 B 38 C 39 D 40 A - GABARITO NÍVEL SUPERIOR – DIREITO - 01 C 

02 D 03 A 04 B 05 C 06 B 07 C 08 B 09 D 10 B 11 A 12 D 13 D 14 B 15 D 

16 B 17 NULA 18 C 19 B 20 C 21 C 22 D 23 B 24 D 25 A 26 D 27 A 28 B 29 

C 30 B 31 D 32 A 33 B 34 A 35 D 36 A 37 C 38 D 39 C 40 A - PROVA DE 

NÍVEL MÉDIO – PORTUGUÊS - 01 Assinale a alternativa que apresenta 

correta pontuação. a) Hoje, exatamente, às 21h a lua se aproximará, da 

Terra como nunca antes visto. b) Os funcionários do TJ, cumprem com 

zelo as normas estabelecidas, pela chefia. c) Falei com Paulo meu vizinho 

de outrora, e recordei, dos bons momentos vividos. d) Depois que, há 

algumas décadas, o homem refez seus valores, houve uma grande 

transformação social. 02 Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão adequadamente escritas. a) Silhueta, entretenimento, autoestima. b) 

Rítimo, silueta, cérebro, entretenimento. c) Altoestima, entreterimento, 

memorização, silhueta. d) Célebro, ansiedade, auto-estima, ritmo. 03 

Assinale a alternativa em que os parônimos estejam corretamente 

empregados. a) Foi-lhe infligida multa por ter infringido a lei. b) Senão 

houver atendimento, não terás outra opção se não voltar. c) O mal 

condutor é aquele que dirige mau. d) Enquanto aja motivos para 

preocupação, haja com cautela. 04 Assinale V para as proposições 

verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, assinale a alternativa que 

contenha a ordem correta das respostas.( ) Assim como "intenção", 

também se escreve com "ç" a palavra isenção. ( ) Assim como 

"necessários", também se escreve com "ss" a palavra "vassalo". ( ) 

Assim como "adesões", também se escreve com "s" a palavra "gurisada". 

( ) Assim como "três", também se escreve com "s" a palavra "atrás". a) V 

– V – F – V b) F – F – V – F c) V – F – F – V d) F – V – V – F 05 

Enquadram-se na mesma regra de acentuação gráfica: a) "saúde" e 

"sanduíche". b)"óleo" e "hambúrguer" c)"provém" e "você" d)"volúpia" e 

"científico". 06 A frase escrita em conformidade com a norma-padrão da 

língua é: a) O pai alegou em que tinha sobrevivido dois anos com sua 

própria comida. b) O pai tentou persuadir o filho de que era capaz de 

cozinhar. c) O pai não conseguiu convencer o filho que estava apto com 

cozinhar. d) O pai acabou revelando de que não estava preparado de 

cozinhar. 07 Onde está o erro de concordância nominal? a) As 

responsáveis pelo projeto afirmaram que ficaram muito obrigadas à 

comunidade. b) A porta estava todo aberta quando a secretária, ainda 

meia confusa, chegou. c) Foram precisas muitas horas de trabalho para 

concluir o relatório. d) Já era meio-dia e meia quando ela percebeu meio 

desconfiada a presença de alguém. 08 "Com essas novidades, a mudança 

tem sido elogiada nas redes sociais. Grupos de ativistas dos direitos 

negros e feministas estão comemorando o avanço". Se a sentença fosse 

reescrita em uma só, seriam unidas por: a) que b) mas c) e d) conforme 

09 Qual das palavras abaixo foi acentuada pela mesma regra que a 

palavra "vírus"? a) Médico. b) Húmus. c) Armários d) Álcool. 10 Assinale a 

alternativa em que todos os vocábulos seguem a mesma regra de 

acentuação. a) Ausência – física – saúde – pública. b) Médicos – últimas – 

políticos – física. c) Ausência – reversível – gravíssimo – básica. d) 

Ausência – física – reversível –políticos. INFORMÁTICA - 11 Antivírus são 

programas de computador voltados para a eliminação e o controle de 

pragas virtuais, tais como: a) spyware e firewall. b) spam e boot. c) 

worms e cavalos de Troia. d) macro e log. 12 Um usuário do MS Word 

2010, em português, deseja imprimir um documento através do teclado. As 

teclas de atalho que permitem o acesso a essa função são: a) Ctrl + M b) 

Alt + E c) Ctrl + P d) Ctrl + L 13 Assinale a alternativa que contém o nome 

do botão utilizado entre os dois momentos, responsável por alinhar o texto 

entre as margens esquerda e direita, adicionando espaços extras entre as 

palavras, quando necessário. a) Alinhar Texto à Esquerda. b) Alinhar 

Texto à Direita. c) Centralizar. d) Justificar. 14 Dos softwares listados a 

seguir, escolha o único que fornece segurança ao sistema: a) Keylogger. 

b) Trojans. c) Firewall. d) Phishing. 15 Assinale a alternativa que 

apresenta o acessório do Windows 7, utilizado para facilitar o 

gerenciamento de arquivos e pastas. a) Windows Explorer. b) Monitor de 

Recursos. c) Central de Sincronização. d) Informações do Sistema. 16 No 

Excel, a célula definida como B12 refere-se à: a) Linha 13 Coluna B b) 

Linha B Coluna 12 c) Linha 12 Coluna B d) Coluna 13 Linha B 17 No 

Windows, qual ação deve ser executada para abrir um documento no 

programa padrão do tipo de arquivo do documento a) Clicar duas vezes 

com o botão esquerdo do Mouse no documento. b) Clicar uma única vez 

com o botão direito do Mouse no documento. c) Clicar uma única vez com 

o botão esquerdo do Mouse no documento. d) Clicar duas vezes com o 

botão direito do Mouse no documento. 18 Qual das alternativas refere se 

ao local padrão do Windows 7, onde são gerenciados documentos, 

músicas, imagens e outros arquivos? a) Barra de Ferramentas b) Menu 

Iniciar c) Bibliotecas d) Painel de Controle 19 No Word 2010, Arial, Time 

News Roman e Tahoma são tipos de: a) Parágrafo b) Fonte c) Estilo d) 

Links 20 Antivírus são programas de computador desenvolvidos para 

prevenir, detectar e eliminar vírus do computador. Assinale a alternativa 

que NÃO representa um antivírus. a) Avast. b) AVG. c) Microsoft Security 

Essentials. d) WinRAR. RACIOCIONIO LOGICO 21 Dirigindo ao caixa de 

uma papelaria, o comprador disse: "gostaria de comprar 2 folhas de papel 

pautado a R$ 0,10 cada, 3 lápis a R$ 0,25 cada e 4 borrachas, mas o 

preço das borrachas eu não sei ". O caixa entregou uma conta ao 

comprador de R$ 3,15. De acordo com texto, o valor de cada borracha, em 

reais, é: a) 1,10. b) 0,55. c) 1,65. d) 2,20. e) 2,50. 22 Em um determinado 

país, as temperaturas registradas em graus Celsius, em certo período do 

dia, foram as seguintes: -4º, -1º, 0º, -2º, -3º e -5º. A temperatura, em 

graus Celsius, mais alta registrada nesse país foi de: a) 0º. b) -5º. c) -1º. 

d) -4º. 23 Cada processo do Tribunal de Justiça é cadastrado e recebe um 

número de protocolo. Considere o número de protocolo formado por um 

numeral de 6 dígitos, no qual o 1º digito não pode ser número zero, pois o 

numeral deixa de ser de 6 dígitos. O número de processos que podem ser 

cadastrados, utilizando-se os dígitos de 0 a 9, é: a)10mil. b) 100mil. c) 90 

mil. d) 900mil. 24 Considere a seguinte sequência: (C, F, I, L, ?) Qual 

alternativa completa a sequência apresentada? a) N. b) O. c) P. d) Q. 25 A 

partir da noção sobre sucessores e antecessores, determine o mês 

antecessor do mês de Setembro. a) Junho. b) Novembro. c) Maio. d) 

Agosto. 26 No mês passado, Manoel esqueceu de pagar a fatura de 

energia elétrica da casa onde mora, no valor de R$150,00. Nesse mês a 

fatura veio com multa de R$70,00. Qual é o novo valor dessa fatura, 

considerando a multa? a) R$150,00. b) R$130,00. c) R$220,00. d) 

R$400,00. 27 O dobro do triplo da metade de 10 é: a) 2,5. b) 120. c) 90. d) 

100. e) 30. 28 Assinale a alternativa em que os números estão dispostos 

do menor para o maior. a) 0,25; 0,3; 1,3. b) 0,3; 0,25; 1,3. c) 1,3; 0,25; 0,3. 

d) 1,3; 0,3; 0,25. 29 Qual o próximo número que aparecerá na sequência 

abaixo? 1, 1, 2, 3, 5, 8... a) 9 b) 11 c) 13 d) 15 30 Sabe-se que todo 

jogador de futebol é atleta; todo atleta é disciplinado; João é atleta e 

Antônio é disciplinado. Conclui-se, com certeza, que: a) João é jogador de 

futebol. b) Antônio é atleta. c) Antônio é jogador de futebol. d) João é 

disciplinado. 31 Nos últimos anos presenciou-se na imprensa internacional 

os conflitos na Criméia. Essa região de conflitos está ligada ao país 

descrito na alternativa: a) Ucrânia b) Polônia c) Romênia d) Bielo-Rússia 32 

Até 2020, o Brasil deverá dobrar sua capacidade de geração eólica, 

ficando entre os 05 (cinco) maiores produtores do mundo. E, dentro dessa 

previsão, o estado do Ceará, em particular, e a região Nordeste, como um 

todo, atuarão como protagonistas desse crescimento. A energia eólica é 

gerada pela ação: a) do vento. b) do sol. c) da água. d) do gelo. 33 

Assinale a alternativa que indica a nação mais pobre das Américas: a) 

Brasil b) Chile c) Haiti d) Gana 34 A maior parte da energia elétrica 
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consumida no Brasil é produzida em usinas: a) Eólicas b) Hidrelétricas c) 

Termonucleares d)Nucleares 35 Neste ano de 2018 teremos novamente 

eleições municipais. Assinale a alternativa que indica um cargo que será 

objeto de escolha dos eleitores: a) Prefeito b)Vice-Prefeito c) Vereador d) 

Presidente 36 Uma operação deflagrada pela Polícia Federal, para 

investigar um suposto esquema de lavagem e desvio de dinheiro em uma 

empresa estatal brasileira, acabou envolvendo grandes empresários e 

políticos nacionais. Trata-se da Operação: a) Navalha. b) Lava-Jato. c) 

Gasparzinho. d) Carniça. 37 "O Brasil tem 10 milhões de jovens que são 

os chamados jovens da geração "nem-nem". O termo "nem-nem" quer 

dizer: a) não estão nem aí... b) não estudam nem trabalham. c) não 

completou o ensino fundamental. d) abandonou a escola. 38 Assinale a 

alternativa que indica corretamente o mosquito que transmite a dengue, 

zika e chikungunya. a) Psychoda alternata b) Aëdes albopictus c) Aedes 

aegypti d) Anopheles darlingi 39 Sobre as investigações da chamada 

"Lava-Jato", analise as seguintes afirmativas. I. O promotor público Sergio 

Moro é um dos principais agentes no que se refere ao andamento das 

investigações, o que fez com que ele ficasse conhecido nacionalmente. II. 

Até o momento, diversos políticos e representantes de empreiteiras foram 

denunciados, sendo que alguns já foram presos. Está correto o que se 

afirma em: a) I, somente. b) I e II, somente. c) I e III, somente. d) II, somente. 

40 Um estudo mostrou que África e América do Sul tiveram as maiores 

perdas anuais de florestas entre 2010 e 2015, com uma taxa de 

desmatamento de 2,8%, equivalente a dois milhões de hectares. Na 

América do Sul, especificamente, o bioma florestal historicamente mais 

desmatado é: a) Mata Atlântica. b) Pampas Argentinos. c) Floresta 

Amazônica. d) Pantanal Mato-Grossense. PROVA DE NÍVEL SUPERIOR EM 

DIREITO - PORTUGUÊS - 01 O vocábulo abaixo que contraria as novas 

regras ortográficas é: a) herói; b) anti-inflacionário; c) co-réu; d) minissaia; 

02 Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, uma palavra 

paroxítona e uma proparoxítona. a) "saúde" e "últimas" b) "necessário" e 

"órgão" c) "doação" e "médico" d) "justificável" e "mínimo". 03 

Enquadram-se na mesma regra de acentuação gráfica: a) "saúde" e 

"sanduíche". b) "óleo" e "hambúrguer". c) "provém" e "você". d) "volúpia" e 

"científico". 04 Considere o seguinte trecho: No projeto de lei questões que 

precisam ser revistas de forma garantir que os direitos humanos dos 

migrantes sejam respeitados. Entre os pontos que devem ser revistos pelo 

Senado estão garantia de acesso Justiça e do devido processo legal. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. a) à 

– há – a – a. b) há – a – a – à. c) há – à – a – a. d) a – à – há – à. 05 

Assinale a alternativa em que haja ERRO quanto ao emprego das regras 

de acentuação gráfica. a) O androide é um autômato que tem figura de 

homem e imita seus movimentos. b) Os indivíduos não têm necessidade de 

destacar a feiura das coisas. c) Os fatos sobrevém às exigências da 

assembleia. d) A boia inflável, em náutica, é importantíssima. 6 As 

alternativas abaixo apresentam exemplos de uso adequado da crase, 

EXCETO: a) Às vezes, para aquietar-me, ando calmamente pelo parque. b) 

Basta uma situação qualquer e ele põe-se à rir. c) À medida que falava, o 

auditório comovia-se profundamente! d) Neste final de semana vou à praia! 

07 Assinale a alternativa em que a crase foi empregada corretamente. a) 

À esta casa não retornarei jamais. b) As contas à pagar estão todas com 

prazos vencidos. c) Minha mesa é igual àquela da foto. d) A pessoa à que 

me referia acabou de entrar. 08 Assinale o erro de concordância nominal: 

a) Já era meio-dia e meia quando ela percebeu meio desconfiada a 

presença de alguém. b) A porta estava todo aberta quando a secretária, 

ainda meia confusa, chegou. c) As responsáveis pelo projeto afirmaram 

que ficaram muito obrigadas à comunidade. d) Foram precisas muitas 

horas de trabalho para concluir o relatório. 09 A opção em que todas as 

palavras recebem acento gráfico pela mesma regra é: a) ninguém – 

próprio – tríplice. b) pirâmides – Éden – ninguém. c) história – matemático – 

Éden. d) tríplice – pirâmides – matemático. 10 Assinale a alternativa que 

apresenta o uso correto do pronome de tratamento na frase "S.S. visitou 

vários países" inclusive ao Brasil, o pronome de tratamento refere-se: a) 

Ao Prefeito. b) Ao papa. c) A um príncipe. d) A um rei. INFORMÁTICA - 11 

Você está trabalhando em um texto, utilizando o MS Word 2010, versão 

português. Ao utilizar a tecla de atalho "CTRL + O", essa funcionalidade 

irá: a) Abrir um novo documento. b) Salvar o documento em que você está 

trabalhando. c) Fechar o documento em que você está trabalhando. d) 

Enviar o documento para impressão. 12 No programa Microsoft Office 

Word 2010, um dos modos para salvar um documento é ir na: a) guia: 

Arquivo e Opção: Abrir b) guia: Layout da página e Grupo: Configurar 

Página c) guia: Exibição e Grupo: Nova Janela d) guia: Arquivo e Opção: 

Salvar 13 Um usuário deseja navegar na internet usando o Internet 

Explorer 11, em português, de forma a evitar que o navegador armazene 

dados da sua sessão de navegação, incluindo cookies, arquivos de 

internet temporários, histórico etc. Além disso, as barras de ferramentas e 

extensões também deverão ficar desabilitadas. Para isso, deve: a) excluir 

o Histórico de Navegação, pressionando as teclas Ctrl + Shift + Del. b) 

habilitar o modo Protegido, através da opção Redefinir as configurações 

do Internet Explorer. c) clicar em Nunca permitir sites da web que solicitem 

sua localização física, usando as Opções de Internet. d) acionar o modo 

Navegação InPrivate, pressionando as teclas Ctrl + Shift + P. 14 Cookies 

são arquivos que armazenam informações básicas de um usuário, como, 

por exemplo, seu nome e preferências de idioma. Se compartilhados, os 

cookies podem afetar a privacidade de um usuário. Como o 

armazenamento destes arquivos pode ser desabilitado? a) Criando regras 

no firewall da empresa. b) Bloqueando o seu recebimento por meio de uma 

opção no navegador. c) Utilizando conexões seguras via protocolo 

HTTPS. d) Instalando um antivírus 15 Quanto aos conceitos básicos de 

Internet, Intranet, navegadores (browser) e Correio Eletrônico, assinale a 

alternativa tecnicamente correta: a) O conceito de browser somente tem 

sentido técnico quando está se referindo à Internet b) Não existe a 

possibilidade de usar Correio Eletrônico por meio de um navegador 

(browser) c) Na Intranet somente o browser Chrome do Google está, 

devidamente, capacitado para funcionar d) A Intranet permite 

compartilhamento e disseminação de informações dentro de uma empresa 

16 A navegação privada é um recurso bastante utilizado no Firefox, visto 

que: a) armazena todas as informações relativas aos sites e páginas 

visitados. b) não armazena informações sobre quais sites e páginas foram 

visitadas. c) armazena apenas por 30 dias as informações relativas aos 

sites e páginas visitados. d) armazena apenas o endereço dos sites e 

páginas visitados, porém, não permite a utilização de cookies. 17 Qual é a 

tecla de atalho utilizada para abrir a janela Windows Explorer? a) SHIFT + 

E; b) CTRL + E; c) ALT + E; d) ALT GR + E; 18 Relacione os softwares da 

Microsoft da coluna da esquerda com a sua respectiva funcionalidade da 

coluna da direita: COLUNA 1 (1) Internet Explorer (2) Windows NT (3) 

Windows Explorer (4) Outlook Express COLUNA 2 (A) Gerenciador de 

Arquivos (B) Browser (C) Sistema Operacional (D) Correio Eletrônico a) 

1B -2A-3C -4D b)1D -2C - 3A- 4B c) 1B- 2C- 3A- 4D d) 1C -2B - 3A- 4D 19 

Para copiar um arquivo de uma pasta de origem para uma pasta de destino 

arrastando com o mouse devemos pressionar qual tecla simultânea com o 

arrastar do mouse? a) ALT b) CTRL c) Barra de Espaço d) ENTER 20- O é 

o aplicativo do Windows que permite ao usuário enxergar a organização 

do disco, criar pastas, apagar pastas e arquivos entre outros. Assinale a 

alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna. a) Desfragmentador 

de disco b) Lupa c) Windows explorer d) Wordpad - DIREITO - 21 O 

brasileiro naturalizado: a) poderá ocupar o cargo de presidente do Senado 

Federal. b) poderá ocupar o cargo de ministro de Estado da Defesa c) não 

poderá ocupar cargo da carreira diplomática. d) perderá a nacionalidade 

brasileira no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei 

estrangeira. 22 A respeito das competências dos entes federados, 

assinale a opção correta. a) Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 

estados exercerão a competência legislativa residual para atender às 

suas peculiaridades. b) A eficácia de lei estadual vigente não será 

suspensa na hipótese de superveniência de lei federal sobre normas 

gerais, mesmo que a lei federal traga disposições contrárias à lei estadual. 

c) Compete privativamente à União zelar pela guarda da CF, das leis e das 

instituições democráticas. d) No âmbito da legislação concorrente, a 

competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 23 Acerca 

das normas constitucionais sobre servidores públicos, assinale a 

alternativa CORRETA. a) Extinto o cargo ou declarada a sua 

desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade, com remuneração 

integral, por até dois anos. b) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, 

bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o 

regime geral de previdência social. c) O servidor público estável somente 

perderá o cargo por força de sentença judicial transitada em julgado. d) 

Em qualquer caso que exija o afastamento de servidor público da 

administração direta, autárquica e fundacional para o exercício de 

mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, 

sem exceções. 24 de acordo com a CF, ao juiz: a) é garantida a 

inamovibilidade, ainda que haja motivo de interesse público que recomende 

sua remoção. b) é permitido dedicar-se à atividade político-partidária, 

desde que ele esteja em disponibilidade. c) que esteja em disponibilidade é 
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permitido exercer qualquer outro cargo público. d) é garantida a 

vitaliciedade, que, no primeiro grau, será adquirida após dois anos de 

exercício. 25 são bens materiais ou tangíveis, exceto: a) Marcas b) 

Veículos c) Imóveis d) Móveis e utensílios 26 Marcos ganhou como 

presentes de casamento, um quadro assinado por seu autor; um 

liquidificador de marca conhecida e disponível no mercado, um relógio de 

parede, único, que havia pertencido a seu bisavô, e certa quantia em 

dinheiro. São considerados bens infungíveis o: a) quadro, o relógio e o 

dinheiro. b) dinheiro, apenas. c) relógio, apenas. d) quadro e o relógio 27 

No tocante aos bens imóveis, o que a legislação civilista estabelece? a) 

São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou 

artificialmente. b) Para os efeitos legais, também são reputados bens 

imóveis os direitos irreais sobre imóveis e as ações que os asseguram. c) 

O direito à sucessão que ainda não foi aberta é reconhecido como bem 

imóvel. d) As edificações que, separadas do solo, mas conservando a 

sua unidade, forem removidas para outro local perdem o caráter de 

imóveis. 28 Considera-se a cláusula que, derivando exclusivamente da 

vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro 

e incerto. a) Termo. b) Condição. c) Encargo. d) Concessão. 29 Carlos, 

domiciliado na Comarca A, intentou, ali, ação de cobrança de uma 

obrigação contratual em face de Pedro, domiciliado na Comarca B. Por 

entender que a demanda deveria tramitar no foro onde tem domicílio, Pedro 

deverá suscitar a matéria através de: a) exceção de incompetência 

relativa; b) exceção de incompetência absoluta; c) preliminar em 

contestação; d) reconvenção; 30 Bruna V. propôs ação possessória 

imobiliária em face de Ana V.V. O imóvel é situado no município de Vila 

Bela da Santíssima Trindade, Estado do Mato Grosso. Nesse caso, a ação 

deve ser proposta observado o foro: a) da residência do réu b) da 

situação da coisa c) do domicílio do autor d) do local do fato 31 O juiz 

resolverá o mérito quando a) a petição inicial for indeferida. b) verificar a 

ausência de pressupostos de constituição do processo. c) reconhecer a 

existência de coisa julgada. d) homologar a transação. 32 Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. A revelia, porém, não produz 

o efeito mencionado, quando: a) a petição inicial não estiver acompanhada 

de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. b) o litígio 

versar sobre direitos não patrimoniais disponíveis. c) a petição inicial 

contiver pedidos cumulados, sendo um deles genérico. d) o réu ingressar 

no feito, posteriormente, alegando perempção. 33 Assinale a alternativa 

que indica a teoria adotada pela legislação quanto ao tempo do crime. a) 

Retroatividade. b) Atividade. c) Territorialidade. d) Ubiquidade. 34 

Determinado policial, ao cumprir um mandado de prisão, teve de usar a 

força física para conter o acusado. Após a concretização do ato, o policial 

continuou a ser fisicamente agressivo, mesmo não havendo a 

necessidade. Nessa situação hipotética, o policial: a) excedeu o estrito 

cumprimento do dever legal. b) abusou do exercício regular de direito. c) 

prevaleceu-se de condição excludente de ilicitude. d) agiu sob o estado de 

necessidade. 35 Sobre a aplicação da lei penal, é correto afirmar que: a) o 

Código Penal adotou o princípio da territorialidade, em relação à aplicação 

da lei penal no espaço. Tal princípio é absoluto, não admitindo qualquer 

exceção. b) transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao 

Juízo do Conhecimento a aplicação da lei mais benigna. c) a lei aplicável 

para os crimes permanentes será aquela vigente quando se iniciou a 

conduta criminosa do agente. d) a lei excepcional ou temporária, embora 

decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a 

determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. 36 

Considera-se inimputável aquele que comete crime: a) antes de completar 

dezoito anos de idade. b) em estado de embriaguez preordenada c) 

agindo em legítima defesa, o que o isenta de pena. d) sem ser inteiramente 

capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, o que o isenta de pena. 

37 De acordo com norma expressa do Código de Processo Penal, são 

fatores que determinam a competência jurisdicional: a) O local da 

residência da vítima e a natureza da infração. b) A prevenção e o local da 

prisão. c) A prerrogativa de função e o domicílio ou residência do réu. d) O 

local da investigação e a conexão ou continência. 38 Sobre citação, 

intimação e notificação, assinale a alternativa correta. a) Se o réu estiver 

preso, será citado por intermédio de seu defensor. b) Se o acusado, 

citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o processo 

seguirá sem sua presença, devendo o juiz nomear defensor para 

patrocinar a sua defesa. c) Se o acusado se oculta para não ser citado, o 

oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por edital. 

d) Será pessoal a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado. 

39 Quanto às citações e intimações, marque a alternativa CORRETA. a) a 

citação inicial do réu é realizada por publicação no diário da justiça ou em 

jornal de grande circulação. b) a citação inicial do réu é realizada por 

mandado, ou quando o réu estiver no estrangeiro, por carta precatória. c) 

a citação inicial do réu é realizada por mandado, ou quando o réu estiver 

fora do território da jurisdição do juiz processante, por carta precatória. d) 

no caso de réu preso, a sua citação será feita diretamente ao diretor do 

estabelecimento penitenciário no qual estiver cumprindo pena. 40 

Determina o caput do art. 70 do CPP que nos crimes consumados, como 

regra, a competência para julgamento será determinada pelo lugar em que 

se consumar a infração. No caso de tentativa: a) pelo lugar em que for 

praticado o último ato de execução. b) pelo domicílio do acusado. c) pela 

prevenção. d) pelo domicílio do ofendido.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62102 Nr: 1075-64.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admar Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Mundim Oliveira 

- OAB:22.817/MT

 Vistos, etc.A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do 

acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se 

possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41, do Código de 

Processo Penal:“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”É 

necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e equitativo (art. 5º, LV da Constituição Federal).Lado 

outro, a denúncia somente pode ser rejeitada quando ficar comprovada 

sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou condição para o 

exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para o exercício 

dessa ação, consoante art. 395 do Código de Processo Penal:“Art. 395. A 

denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for manifestamente inepta;II - 

faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal;III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”Em resumo, 

caso se encontre presente alguma das situações alhures mencionadas a 

denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, também é certo afirmar que 

isso deve ser verificável desde logo e sem a necessidade de produção 

probatória.Partindo desses pressupostos, observo que a presente 

denúncia preenche os requisitos do mencionado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29525 Nr: 623-98.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte requerida para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000067-35.2017.8.11.0077
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Parte(s) Polo Ativo:

EDEUZUIR TEREZINHA PEREIRA BRAGANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 05/09/2018 14:15 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-05.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA (ADVOGADO(A))

LORENA DA SILVA LEMES SANTANA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rogerio Mota do Amaral (ADVOGADO(A))

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 8010022-05.2016.8.11.0077. EXEQUENTE: LORENA DA SILVA 

LEMES SANTANA DE SOUZA EXECUTADO: TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA Após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD Foi penhorada/arrestada quantia equivalente à integralidade da 

quantia pretendida pelo exequente, cuja transferência foi determinada 

para conta judicial remunerada, consoante se extrai do recibo de 

protocolamento de ordens judiciais em anexo, que vale como termo de 

penhora/arresto. Em virtude do resultado: Intime-se a parte executada 

sobre a penhora realizada, no prazo legal. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 20 de agosto de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de 

Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores 

Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20180005261192 

Número do Processo: 0010022-44.2016.8.11.0077 Tribunal: TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 21101 - Juizado 

Especial da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade Juiz Solicitante 

do Bloqueio: Elmo Lamoia de Moraes Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível 

CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da 

Ação: LORENA DA SILVA LEMES SANTANA Deseja bloquear 

conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes 

de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de 

todos os réus/executados clique aqui. 33.780.883/0001-59 - TOBELLI 

COMERCIO DE CALCADOS LTDA [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$10.030,42] [Quantidade atual de não respostas: 0] 

Respostas BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

16/08/2018 00:01 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 4.925,01 (12) 

Cumprida integralmente, afetando depósito a prazo. 4.925,01 4.925,01 

16/08/2018 19:53 20/08/2018 22:08:46 Desb. Valor Elmo Lamoia de 

Moraes 4.925,01 Não enviada - - ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 16/08/2018 00:01 Bloq. Valor Elmo Lamoia de 

Moraes 4.925,01 (01) Cumprida integralmente. 4.925,01 4.925,01 

1 7 / 0 8 / 2 0 1 8  2 0 : 3 1  2 0 / 0 8 / 2 0 1 8  2 2 : 0 8 : 4 6  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072018000010877912 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Elmo Lamoia de Moraes 4.925,01 Não enviada - - BCO 

SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 16/08/2018 00:01 Bloq. Valor 

Elmo Lamoia de Moraes 4.925,01 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 100,00 100,00 17/08/2018 05:04 20/08/2018 

22:08:46 Desb. Valor Elmo Lamoia de Moraes 100,00 Não enviada - - 

CCLA DE CAMPO GRANDE E REGIÃO / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 16/08/2018 00:01 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

4.925,01 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 80,40 

80,40 17/08/2018 17:07 20/08/2018 22:08:46 Desb. Valor Elmo Lamoia de 

Moraes 80,40 Não enviada - - BCO SAFRA / Todas as Agências / Todas 

as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 16/08/2018 00:01 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

4.925,01 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 17/08/2018 

18:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 16/08/2018 00:01 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

4.925,01 (00) Resposta negativa: réu/executado não é cliente ou possui 

apenas contas inativas. 0,00 0,00 16/08/2018 23:07 Não Respostas Não 

há não-resposta para este réu/executado

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63491 Nr: 490-54.2005.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FORTUNATO MATHIAS, JARBAS LINDOMAR 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATÍLIO CELCIO KEMPF, EDIMAR OTONI 

CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, SHEILA RHEINHEIMER - OAB:7829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:144.217/SP

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, retirar as Cartas Precatórias para distribuí-las nas Comarcas de 

Sinop-MT e Sorriso-MT ou juntar aos autos comprovante do recolhimento 

das custas das mesmas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120180 Nr: 57-93.2018.811.0102

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 

COMARCA DE VERA/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VERA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Adalto Quintino da Silva Juiz(a) de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Vera - MT , na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas SESSÕES DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL 

DO JÚRI desta Comarca, para o ano de 2018, ficando pelo presente edital 

convocados a comparecer nas sessões a serem designadas na Comarca 

de Vera MT.

 TITULARES:

1. ADALTO DE SOUZA;

2. ALESSANDRO MIOTTO;

 3. ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA;

 4. DEVANI APARECIDO RODRIGUES TORRES;

 5. DRIELI DE LIBERALI FRUHAUF;

 6. EDUARDO SANTOS AMORIM;

 7. EUCLIDES GERIN;

8. EVA SUTIL NARDO;

 9. FRANCISCO NASCIMENTO ANGELINO;

 10. GUSTAVO ALFREDO NUNES FICAGNA;

 11. JOEL STANAZIO PEREIRA;
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 12. JOSÉ LINDOMAR CORREIA;

 13. LUCINÉIA SCHELL;

14. MARIA ANTELMA DOS SANTOS BERNINI;

 15. MERCEDEZ ZOZ;

 16. NOEMI FORTUNATO M. STANAZIO;

 17. RAFAEL GUEDES LEAL;

18. RHAISSA ESTEVÃO;

 19. ROBSON DA SILVA FREITAS;

20. RODRIGO GOMES PINTO;

 21. ROSANA BOAVENTURA;

 22. ROSANE COMUNELLO PAGNONCELLI;

 23. SANDRA JUSSARA AREND;

24. SIDNEI BONASSINA;

 25. TILIANA NORMA B. DA PÁDUA.

SUPLENTES:

1. ALINE INÊS PANOSSO;

 2. ANA CRISTINA DOMINELLI SILLES;

 3. MARA PRANTE SILVA;

 4. PALOMA ROOS;

 5. ROSANI ELY BISCHOFF.

Eu, Paula de Sá Pereira, Gestora Judiciária, que o digitei.

Vera - MT, 20 de agosto de 2018.

PAULA DE SÁ PEREIRA

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121711 Nr: 674-53.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO ZAMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, CLÓVIS SUPLICY WIDMER FILHO - OAB:PR-38.952, 

FELIPE RAFAEL FERREIRA - OAB:OAB/PR 54.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

AVALIAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ, conforme requerido na juntada de mandado e certidão 

Ref.27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70906 Nr: 12-36.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar o Advogado da parte Autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de 

Constatação, por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos autos de cópia da guia e 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105158 Nr: 407-86.2015.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CABRAL ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 INTIMAR o advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da devolução da Requisição de Pagamento, que 

retornou do TRF1 pelo motivo “inconsistência no preenchimento do valor 

juros – valor irrisório”, sendo o documento expedido de acordo com o 

cálculo apresentado à ref. 63.

 Edital de Intimação

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEDA CONSUELO DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), sem mais dados. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, acima qualificada, para 

comperecer à Audiência de Instrução, designada para o dia 25/10/2018, 

às 17h40min, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: "Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (artigo 354 do CPC) ou 

de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (artigo 355 e 356, 

ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (artigo 357do CPC).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".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIO ORTIZ 

CORTEZ, digitei.

Advertência: Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento 

pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, 

comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena - (CPC, art. 

385, §1º)

Vera, 21 de agosto de 2018

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119655 Nr: 2728-26.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS HAAS IND. E COM. E BENEF. DE 

MADEIRAS, JOSE CARLOS HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR J. COPETTI NOVACZYK - 

OAB:MT 5346-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Exequente, para que providencie o 

pagamento da diligência para o devido cumprimento do mandado de 

avaliação e demais atos, na forma requerida na juntada Ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 19687 Nr: 56-07.2001.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DOS SANTOS SILVA, ANATACHA RHILLARY 

SILVA FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANI MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J .F. BERNARDES - 

OAB:MT 8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor acerca da penhora e avaliação de fls. 

416/419, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar no feito 

acerca dos valores dos bens e, caso dele não discorde, quanto ao 

interesse na adjudicação ou realização do leilão, conforme decisão de fl. 

413.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120355 Nr: 109-89.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. PEÇAS E MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA, 

JOSLEI CARANHATTO SABBI, ALAN RODRIGO CARANHATTO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119340 Nr: 2594-96.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CARLOS BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118899 Nr: 2397-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AMILTON LOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69552 Nr: 969-08.2009.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DIAS MILITAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661 MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos acerca da certidão de fl. 124.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 103-19.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585/O

 Autos nº 103-19.2017.811.0102

Código n° 113391

Vistos etc.

Trata-se de medidas protetivas de urgência solicitadas por Luzimar Souza 

de Oliveira em desfavor de José Carlos de Oliveira, com base na Lei nº 

11.340/2006.

A parte requerente, ao ser intimada pelo Oficial de Justiça a respeito da 

continuidade das medidas protetivas deferidas em seu favor, manifestou 

não mais ter interesse no prosseguimento das medidas (ref. 40).

Instada a manifestar, a Defensoria Pública manifestou à ref. 52, pugnando 

pela intimação pessoal da parte autora para comparecer a Defensoria 

Pública, sob pena de extinção do processo.

Com vistas, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, uma vez 

que a vítima não foi localizada (ref. 59).

É o relatório. DECIDO.

 Inicialmente, convém salientar que a vítima foi encontrada no endereço 

informado nos autos, tendo esta relatado ao Oficial de Justiça, quando da 

sua intimação, que não tem interesse na continuidade das medidas 

protetivas. Embora a Defensoria Pública afirme em sua manifestação que 

se trata de “conhecimento extraoficial” o pedido da parte autora de 

desistência das medidas protetivas, verifica-se que o termo de 

declarações da autora quando a desistência das medidas protetivas foi 

colhido pelo Oficial de Justiça e juntado aos autos.

Assim, INDEFIRO o pedido para que seja realizada nova intimação da parte 

autora.

 Desta forma, diante da manifestação da parte interessada no sentido de 

revogação das medidas de proteção a ela aplicadas, REVOGO AS 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO concedidas no presente feito.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, ante a 

perda superveniente de interesse de agir, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do 

NCPC.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 14 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110758 Nr: 730-57.2016.811.0102

 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 HELENA MARTINS DUMINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HERCÍLIO DUMINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VERA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 730-57.2016.811.0102 Código 110758

ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: MARIA HELENA MARTINS DUMINELLI

PARTE RÉ: ESPOLIO DE HERCÍLIO DUMINELLI

CITANDO(A, S): Legatários, herdeiros incapazes, ausentes e terceiros 

interessados não representados da Ação.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 20.831,11

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes acima indicadas, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, se 

manifestarem acerca das primeiras declarações apresentadas pela 

inventariante nomeada nos autos.

 DESPACHO: “Vistos em correição. Considerando que apresentadas nos 

autos as primeiras declarações, com fundamento no artigo 626 do Código 

de Processo Civil, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o 

cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou 

ausente, a Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, 

também o testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres 

do referido artigo. Concluídas referidas citações, conforme preconizado 

no artigo 627 do Código de Processo Civil, o feito aguardará em cartório e 

pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que as partes possam dizer 

sobre as primeiras declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo 

de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens de raiz descritos 

nas primeiras declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro 

imobiliário consoante artigo 629 do Código de Processo Civil. Superado os 

prazos encimado, certifique-se sobre as citações e manifestações das 

partes interessadas quanto às primeiras declarações, bem como, sobre a 

concordância ou impugnação dos valores dos bens de raiz pela Fazenda 

Pública e, então, mediante correta triagem, à conclusão para fins e tempos 

do artigo 630 do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário.”

Eu, Lubna Patrícia Lopes de Souza, mat. 23249, digitei.

 Vera - MT, 6 de agosto de 2018.

Paula de Sá Pereira

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107381 Nr: 1164-80.2015.811.0102

 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): RONALDO DOS SANTOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Intimação do Advogado do Autor do Fato para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o cumprimento da transação penal de fl. 25 e 

25V.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
 
 

EDITAL N.º 015/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Pedro Davi Benetti, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no uso de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, para 
ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas 
físicas na área de Fisioterapia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.  
 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar na área 
de fisioterapia, conforme o quadro do Anexo III. 
 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.  
 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos Servidores Ângela Carla 
Einik, Matricula 7703, Nilza Pereira Brant, Matricula 7800 e Valdenice Cândida da Silva, 
matrícula 4161, sob a presidência do primeiro.  
  
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:  
 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:  
 
a) divulgação do edital;  
 
b) inscrição dos interessados;  
 
c) análise da documentação e do currículo;  
 
d) divulgação dos interessados habilitados;  
  
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente no endereço Rua: Av. Rio Grande do Sul, 
731-NE, centro, Edifício do Fórum no período de 27.08.2018 a 21.09.2019, no horário das 13 às 
19 horas, 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.  
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3.3. O Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica ou de outros fatores alheios.  
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  
 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata o Provimento 
16/2016/CM:  
 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos;  
 
III. Não possuir antecedentes criminais.  
 
IV. Ser bacharel em Fisioterapia por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
 
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato da 
inscrição, na Central de Administração da Comarca de Campo Novo do Parecis: 
 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;   
 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;   
 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior em Fisioterapia;  
 
V –  cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados para cumprimento do que 
dispõe o item 06 deste edital;  
 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do  
candidato; 
 
VII - atestado de sanidade física e mental;  
 
VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento (Anexo I);  
 
IX - declaração de parentesco (Anexo II);  
 
XI - duas fotografias 3x4 recentes.  
  
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Campo Novo 
do Parecis, 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.  
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6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada ano  
 
de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
 
6.1.2.1 O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2; 
 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 3 (três) pontos;  
 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 2 (dois) pontos;  
 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área específica 
de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto;  
 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto.  
 
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. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver:  
 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;  
 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 
3.689/41, Código de Processo Penal;  
 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 7,1,2;  
 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 7.1.3 deste Edital.  
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6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 
sentido.  
 
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem plenamente 
as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM.  
  
7. DO CREDENCIAMENTO  
 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 16/2016/CM.  
 
8.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período.  
  
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 8.930, de 
03/08/2016.  
 
9.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
 
  
Campo Novo do Parecis, 20 de agosto de 2018 

    

Pedro Davi Benetti 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ANEXO I 
 

EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO E DIRETOR(A) DO FORO 
DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS. 

 
 
 

______________________________________________ 

(nome do interessado),  ___________________________________ (nacionalidade), Portador do 

CPF nº _____________________________ e do RG nº _______________________, residente e 

domiciliado à __________________________________________  

______________________________________________________________, vem requerer a 

sua inscrição para o credenciamento de Fisioterapeuta para atendimento aos servidores do Poder 

Judiciário, nesta Comarca de Campo Novo do Parecis, juntando, para tanto, os documentos 

exigidos no art. 4º do Provimento 16/2016/CM. 

 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 

informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

 

 

______________, ___de ___________ de 2018 

 

 

 

______________________________________ 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 

NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
 CPF: RG: CÔNJUGE: 

   

PAI: MÃE: 

  

COMARCA A SER CREDENCIADO (A): CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 
 
Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, com Magistrados ou Servidores que ocupam cargos de Direção, 
Chefia ou Assessoramento no Poder Judiciário: 
 
(     ) SIM      (     ) NÃO 
 
NOME DO 
PARENTE 

CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO 

SETOR 

    

    

 
Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e 
Administrativa, em cumprimento a Súmula Vinculante nº. 13 do Supremo Tribunal 
Federal, Resolução nº. 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça, seus Enunciados 
Administrativos, firmo a presente declaração. 
 
DATA ASSINATURA 
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ANEXO III 
 
 

QUADRODE VAGAS 
 
 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 

FISIOTERPAUTA 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

PORTARIA Nº 68/2018/DF   
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 
JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
 
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do 
primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão semanal dos Juízes e Gestores Judiciários para o 
mês de SETEMBRO/2018, a saber: 

 
 JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  

 
DATA 
 

JUIZ GESTOR 

3/9/12h) 
a  
6/9(19h) 

Dr.Marco Antonio Canavarros 
dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Eliane Rosa Campos 
Rodrigues    

10/9 (12h) 
a 
14/9 (19h)  

Dr. Leonísio Salles de Abreu 
Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Luciana Marques Gobbi 
Rozin 

17/9 (12h)  
a 
21/9(19h) 

Dr.Marco Antonio Canavarros 
dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira  

24/9(12h) 
a  
28/9(19h) 

Dr. Leonísio Salles de Abreu 
Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Elieth Conceição de 
Melo Barbosa 

 
 

 
 Art. 2º - Informar o telefone dos Assessores de Gabinete desta Comarca, a saber:  
 

JUÍZOS ASSESSORES TELEFONE 

1ª Vara Cível e Criminal  Adriana Roberti 
 

Vinícius Freitas França 

(65)99216-0733 
(65)99811-7959 

2ª Vara Cível e Criminal  Diego Henrique dos Santos 
Plazezwski 
Lauany Cristina Coelho Caldas 
Silveira Souza 

(65)99630-6658 
65 99343-0882 

 
Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, 
encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria 
Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 

Telefone do Plantão (65) 99244-6595 
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Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. Publique-se. Cientifique-se 
e Cumpra-se.  
 
Chapada dos Guimarães, 20 de agosto de 2018 
 
Leonísio Salles de Abreu Júnior  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NORTELÂNDIA 
 
 

EDITAL N.º 02/2018 - DF 
 

 
A Doutora Marina Carlos França MMª. Juíza de Direito Diretora do foro da Comarca de 
Nortelândia, Estado de Mato Grosso, em substituição legal,  no uso de suas atribuições 
legais.  
 
1.  Torna Publico a relação das inscrições deferidas para o Processo Seletivo para 
Estágio Curricular Remunerado e formação de cadastro de reserva para estudantes de 
nível médio da Comarca de Nortelândia- MT. 

 
N°  

INSCRIÇÃO 
IDENTIDADE NOME DO CANDIDATO (A) 

001 2717549-9-MT Karolayny Araújo de Magalhães  
002 2717309-7-MT Kheara Kherolly da Silva Souza  
003 2718061-1-MT Brunno Eduardo Neves  
004 2378515-2-MT Tatiane Tavares de Almeida  
005 2717977-0-MT Rita de Cassia Dias DE Souza  
006 2717897-8-MT Keviny Vitória Alves da Silva  
007 2717319-4-MT Daniel Carlos Soares  Silva  
008 2717546-4-MT Ana Karolaine da silva  Figueiredo  
009 2291704-7-MT Isabela Alves Brito  
010 2718008-5-MT Yuri  Stallone  Lima de Jesus  
011 2717433-6-MT Ronan Lucio de Oliveira  
012 3043614-1-MT Luís Victor Cruz Amorim  
013 2717341-0-MT Bruna Soares Chaves  
014 2962115-1-MT Lucas Vinícius de Souza Braatz 
015 2820675-4-MT Karen Beatriz Campos  
016 3039770-7-MT Gabriel Moraes de Souza  
017 2717325-9-MT Camilly Santos Oliveira  
018 2834891-5-MT Luana Beatriz Sales da Consta  
019 2717296-1-MT Cecilia Santos Silva  
020 3054719-9-MT Jose Victor Gomes Andrade 
021 3176437-1-MT Kauã Felipe Moreira Marques da Silva  
022 3103878-6-MT Danielli Mello Miranda  
023 2922304-0-MT Maria Eduarda Nunes da Silva   
024 3015556-8-MT Geovane Gabriel de Jesus Messias  
025 2820641-0-MT Michele Cristiny França da Silva  
026 2718152-9-MT Tawana Aparecida Barros Magalhaes  
027 2675225-5-MT Rhuan Adryan Fernandes Marques Coelho  
028 3126417-4-MT Rafaela Dias Miranda  
029 2820701-7-MT Julianny Santos Souza  
030 2613172-2-MT Andryel Antônio Amaral Ferreira de Souza  
031 2717554-5 -MT Nathan Souza de Oliveira Borges 
032 2717925-7 MT Luana Soares dos Santos  
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033 2922301-6-MT Nicolly Vitória Silva Leite  
034 3116523-0-MT Nycolas Junior de Oliveira  
035 3227301-0-MT Rafaella Silva Moraes dos Santos  
036 2857739-6 - MT Karen Thaiza Araújo Nascimento 
037 2717937-0 -MT Matheus Fellipe Meira Miranda  
038 3108349-8-MT Ana Marielly de Oliveira Santos  
039 2717436-0- MT Marine da Silva Santos  
040 2964374-0-MT Raul Sacchetto  Altran 
041 2718034-4-MT Priscilla  da Silva Andrade 
042 2777363-9 -MT Marcelo Marins de Souza  
043 2715681-8 - MT Matheus Adedino de Souza Caldeira  
044 2995238-7 -MT Wesley Aparecida Lemes da C RUZ 
045 3195778-1-MT Kathleen Karine Santos do Prado 
046 2657682-1 -MT Carlene França do Carmo 
047 2481121-1 -MT Robert Clarin Vieira da Silva  
048 2717578-2-MT Adrisson Eduardo da Silva Santos 
049 6719152-PA Gleyce  Pamela  Soares da Silva 
050 2889006-0- MT Gabriel de Paiva Silva  
051 3238600-1- MT Hillary da Silva Rocha  
052 2933406-3 –MT Pamela Bianca dos Santos 
053 2867001-9-MT Kelvene da Silva Araújo  
054 2717543-0- MT Samira Cristina Silva Borges  
055 3108347-1-MT Karla Beatriz de Souza Cardouzo 
056 2820658-4- MT Mauricio Gomes Ascari  
 

2.  Tornar público, que a prova para o Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado e formação de cadastro de reserva para estudantes de nível médio da 
Comarca de Nortelândia - MT, será aplicada no dia 07/10/2018, das  08:30 h às 12h, na 
Escola Estadual Professora  Idalina Feria , situado na Av. Prefeito João Macaúba nº 
1.720, Bairro centro Nortelândia - MT. 
 
3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é Composta pelos os servidores: Maria da 
Conceição de Lima Rocha – Mat.  2014; Ana Luzia Rodrigues Barros da Silva – Mat. 3569 
e Adrieli Garcia de Oliveira Lopes- Mat. 14502  , para, sob a presidência da primeira, 
realizar todos procedimentos pertinentes ao certame. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu, (Maria da Conceição de Lima Rocha ) Gestora Geral que digitei. 
 
Nortelândia - MT, 20 de agosto de 2018.  
      
 
Marina Carlos França 
Juíza de Direito, Diretora do Foro  Em Substituição Legal  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SAPEZAL 

 
PORTARIA N.º 034/2018-DF 
 
O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 
FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 
 
Considerando a necessidade de eventual afastamento dos servidores desta comarca, visando o 
aprimoramento e capacitação, e demais eventos relacionados ao Poder Judiciário, bem como, para 
tratamento de saúde e férias regulares. 
 
Considerando que as Portarias 065/2017-DF e 079/2017-DF estabeleceram a escala automática de 
substituição. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Alterar, em parte, o artigo 1º, da Portaria nº 079/2017-DF, de 28.11.17, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 
“ESTABELECER a escala automática de substituição dos servidores que exercem os cargos de 
Gestor(a) Geral, Gestor(a) Administrativo(a), Gestor(a) Judiciário(a), Auxiliar de Gestor(a) e 
Distribuidor(a), na ordem abaixo elencada. 

 
Gestor(a) Geral 1.  Maria Josiane da Silva Bertoldo - Matrícula 36988  

2. Marcos Luciano Elly – Matrícula 36967 
 
 
Gestor(a) 
Judiciário(a) 

1. Élcio Alves – Matrícula 3005 
2. Maria Josiane da Silva Bertoldo - Matrícula 36988 
3. Marcos Luciano Elly – Matrícula 36967 
4. Ana Aparecida Cebalho – Matrícula 1848 
5. Bruna Chagas Bizelli – Matrícula 32572 
6. Marlene Staut Romera – Matrícula 12118 

Auxiliar de Gestor(a) 1. Bruna Chagas Bizelli – Matrícula 32572 
2. Élcio Alves – Matrícula 3005 

Distribuidor(a) 1. Remilson Fabio de Moraes – Matrícula 11140 
 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 
 
Sapezal/MT, 13 de agosto de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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